
A Szép, a Jó, az Igaz, a Szabadság s a Szerelem élményei az emberi élet
minden lehetséges történésében fellelhetők. Életünk eseményeinek való átadott
ságunk őszinteségének és intenzitásának mértéke szerint érintkezünk ezekkel az
értékekkel, részesedünk belőlük, s valójában, ha tudjuk, ha nem, mindig is
ezek táplálnak minket. A hivő ember életében az a gyönyörűséges, hogy rnínd
ezekhez az értékekhez Isten személyében mintegy néven nevezve viszonyulhat,
lJ én-te kapcsolatba léphet azokkal.' S míután Személyenként ismerte meg mínd
azt, ami élteti és táplálja az embert, azt is észreveszi, hogy nem csupán kiemelt
szituácíókban találhatja meg boldogságát, épp ellenkezőleg, köznapi élete esetleg
teljesen leszűkült és kifosztódott helyzeteiben. Az értékelo valóságos természetét
felismerve. az is nyilvánvalóvá válik számára, hogy mindezt ki nem erőszakol

hatja, csak ajándékba kaphatja, mint egyik személy a másikat. Kiszolgáltatja
t.át magát ennek - a Személynek, hogy élete minden eseményét úgy vezesse,
ahogy az Neki tetszik.

DOBO LÁSZLO

ISKOLAI GONDOK A G'IORSULÓ IDŐBEN
A gyermeknevelés mindig figyelmet, törődést, szeretetet igénylő feladat volt,

ma is az. A nevelés egyik részét és a tudásanyag átadásának legnagyobb részét
az iskola végezte úgy, hogy kisebb-nagyobb mértékben együttműködött a szü
lőkkel, a családdal. Korunkban elterjedt jelmondat szerint "gyorsuló Időben"

élünk, azaz a tudásanyag robbanásezerűen megnövekedett, az iskola már nem
bír megbírkózni vele. Bár mindig időbe tellett, míg a kor aktuális tudomány
képe beáramlott az iskolai tankönyvekbe, ez régen nem okozott gondot, nem
volt feltűnő a lemaradás. Ma azonban a tudományos-technikai haladás annyira
fel gyorsult, hogy ezzel már nem tud lépést tartani az iskola.• Ez idegessé, kap
kodóvá tette li nevelőknek és a tanügy irányítóinak egy részét, végre is minden
nem tanítható meg az iskolai évek alatt, közben időnként felelős döntéseket kell
hozni arról, mít _tanítsanak meg - mit hagyjanak ki. A terjedelmes anyag egyre
jobban kiszorította az iskolából a nevelési lehetőségeket, az oktatás javára - a
nevelés kárára. Az oktatás miatt az óvoda is sokat veszített játékos [ellegéből,

hiszen "az iskola alá" kell dolgoznia. -
Az iskola - különösen első-második osztályba járó tanulóknál - számít a

szillőisegftségre ls, legalább annyiban, hogy a gyermeket tanulásra serkenti és
ehhez nyugodt körülményeket biztosít neki.

Közben a családi élet is nagy változáson ment és rnegy keresztül. A foko
zott iparosítás egyre jobban Igényli a női munkaerők munkába állását, Ez nagy
lépést jelent előre II női egyenjogúsítás terén, nehézségek is erednek bt\lóle
a családi életben: kevesebb idő jut a gyermekre, a család otthoni életének
alakítására.

Az oktatásközpontúvá váló iskola - akaratlanul ls - túlterheli a gyer
meket. Ha belelapozunk a történelembe, nem kis felháborodással olvasunk arról,
hogy a gYárak, nagyüzemek keletkezése Idején mennyire kihasználták a gyer
mekek munkaerejét. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a tanulás is munka,
márpedig az, akkor ugyanolyan lendülettel, amilyennel annak' idején a gyermek
munka ellen tíltakoztak, kell manapság minden erőt latba vetni a tanulói túl
terhelés és ennek káros kihatásai ellen.

Az ebből eredő gondok világszerte tapasztalhatók, de különösen Európában
és több afrikai, ázsiai országban. Philip H. Coombs írja Az oktatás világválsága
címlltanulmányában: "Afrika és Ázsia fejlődő nemzetei oktatási modelljeiket
európai rendszerektől vették át, s most osztoznak az európai rendszerekkel abban,
hogy ugyanazzal a kihívással kell szembenézniük az oktatás tartalmát és mi
nőségét illetően. A már említett kihívás az összes oktatási rendszernek abból
a jelenlegi erőfeszítéséből származik, hogy megnyissa kapuit az alacsonyabb
oktatást, gazdasági és társadalmi státusú családból származó fiatalok előtt" (i. m.
112. old.).

~74



Mivel e gondok feltűnése világjelenség, azért mikor a következőkben hazai
.ktatásunk néhány problémáját és ezek megoldási lehetőségeit felvázolom, remé
lem, hogy ezek másutt is jó szelgálatot tehetnek ilyen ininyú gondjaink csök
kentésére.

Pozitít, eredmények a felszabadulás után. Az elmúlt két évtizedben népünk
műveltségében alapvető változások következtek be - írja Fekete György .rlz
ifjúság jövője és az iskola eimü, 19-72-ben megjelent tanulmányában. Az átlagos
iskolázottság 5,9 iskolaévről 7,5 iskolaévre növekedett. Kíépdlt az egységes gyer
mekvédelem, kiterjedt a gyennekintézmények hálózata: bölcsődék. óvodák, nap
közi otthonok, kollégiumok létesültek. kiterjedt az iskolaorvosi hálózat. A gyer
mekek testi fejlődése meggyorsult, ellátásuk, ruházatuk kielégítő. A sokoldalú
művelődés gazdag lehetőségeit nYújtják művelődési házak, könyvtárak. múze
umok, míndenkí által hozzáférhető módon.

Az általános iskolások mintegy 900;,,-a elvégzi a nyolc osztályt. A. körzete
aítés elősegítette az osztatlan iskolák számának csökkentését és fokozta a sza
kosított oktatás elterjedését. Sok család új, modern lakáshoz jutott, emelkedett
a rádió- és tévéelőfizetők száma. Fokozódott az ország íparosodása, javult a lakos
ság életszínvonala. A nem fizikai munkakörök száma több, mint háromszorosára
emelkedett. Az iskolarendszerű szakmunkásképzés aránval tekintetében Európában
az elsők között állunk. Afelsófokú tanulmányokat folytató fiatalok létszámaránya
tekintetében hazánk a nemzetközi középrnezőnybe sorolható, ami jó eredmény,
mert hozzátehetjük nálunk az elhelyezkedési biztonságot is.

A fejlódéssel járó ellentmondások. Elismerve a változások rengeteg pozítívumát,
ngyelnünk kell azonban azokra a jelenségekre is, amelyek nehezítik a művelődés

további kiterjesztését.
A nehézségek egy része magával a fejlódéssel jár együtt. Amikor régi rossz

lakásból újba költözik a család. esetleg messzebb kerül a régi munkahelytől,

és hosszabb lesz az utazásra fordított idő - kevesebb jut otthonra. A gyerekek
a bőség következtében néha túlzott összegű zsebpénzhez jutnak, vagy felelőt

lenül dobálják el a tízórátjuk megmaradt részét. A televízió nemcsak előnyt,

h1trányt is jelenthet a gyermek szernpontjából ; sokszor megnézi a nem neki
való filmeket is, sokszor későíg fennmarad és másnap álmosan megy az iskolába,
szabadidejében mozgás helyett sokszor a képernyő e16tt ül, VRgy este, míkcr már
..égre együtt van a család, bekapcsolják a tévét és már nincs ídö beszélgetésre,
a nap folyamán történt dolgok megvítatására.

Mégsem mondhatjuk, hogy állítsák meg a fejlődést, inkább meg kell keresnünk azo
kat a módokat, amelyekkel csökkenthetők a gyorSIUló. változásokkal járó tanulási
nehézségek és iskolai-családi gondjaink, gyermekeink tanulási nehézségei és
hátrányai.

Az iskolai hátrány értelmezése és okai, Nem minden gyereket érint egy
formán súlyosan az. ismeretek előbb említett halmozódása, ami a mai iskolára
jellemző. A jó környezetben, Ferge Zsuzsa kifejezl!'sével "iskolaközeIi légkörben"
élő gyermekek, akikkel foglalkozni tudnak a szüleí, általában könnyen veszik
az akadályokat. Ok már kisgyermekkorukban annyi ismerethez jutottak, családjuk
annyira kiépítette védettségüket és egyúttal önállóságukat, hogy az iskolába
érkezve minden nagyobb nehézség nélkül folytatni tudják azt, amire otthoni,
majd óvodai életükben felkészültek.

De ha egy gyermek édesanyja nem él egészségesen a terhesség alatt, már
károsodik a gyermek és ezt a károsodást magával viszi egész életére. A csecse
mőkorban, a korai kisgyermekkorban elszenvedett sérelmek kítörölhetetlenek,
mély nyomokat hagynak a gyermek életében - írja Gegesi Kiss Pál G1Iermek
klinikai pszichopatol6gia eímű művében.

Az iskolai hátrányt úgy határozhatjuk meg, mint valamely tanulónak az
G8Ztályozható tantárgyakban való indulásbeli, majd rendszerint növekvő lerna
radását, eltérését az illeM fokon megállapított normától. Honnan ered a hátrány?
Először onnan, hogy minden tanterv - szükségszerűen - országosan egységes egy
adott Iskolatípusban. holott a gyermekek egymástól nagyon eltérőek meg azonos
életkor esetén is. Itt mindjárt felmerül egy kérdés: jól szabták meg a normát?
Gegesi Kiss Pál írja: .,Van aki lassan gondolkodik, a másik villámgyorsan.
Melyik a normális gondolkodási folyamat? Nagyon sokszor problérpa, mert nincs
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tudományos adat arról, hogy normális-e, ha valaki nem tanul meg bizonyos
életkorra így és így számolni, így és így olvasni, csak későbben. Az életkorra
vonatkoztatott érettség megállapítására van ugyan bizonyos módszer, ez azonban
ugyancsak empirisztikus. módszer, a tudományos egzaktságtól nagyon messzíre
van" (i. m. 16. old.). Igen figyelemreméltó összképet mutat be az alábbiakban:
"Korunk nevelési rendszerét az a veszély fenyegeti, hogy a pedagógus előtt

álló feladatból túlsúlyba kerül a szakmai jellegű tanítás és háttérbe szorul a
nevelés. A központi egységes szemlélet a tanítás célkitűzéseit inkább elvi köve
telményekhez, mint a különböző fejlettségű gyermekek egyéni teljesítőképességei

hez mérí. Ezért válik egyesek számára az elveiben helyes' iskolai tananyag
egyre nehezebbé. Igy a közepes képességű gyermekek csak nagyon nehezen, a
közepesnél alacsonyabb képességűek pedig szinte egyáltalán nem tudnak az
osztály-követelményeknek egy év alatt eleget tenni... Sok mennyiségí, illetve
minőségí iskolai túlterhelésből származó személyíségzavar megelőzhető lenne és
az iskolában a tanítás és nevelés között harmónia alakulhatna ki" (i. m. 357. old.).

Idézzük itt Phílíp H. Coombs könyvének két megállapítását is: ,,1. Az
egyéni különbségek elve azt mondia ki, hogyatanulók mérhetetlenül külön
böznek egyéni adottságaíkban, tanulási ütemükben és tanulási módjukban. Ezért
akkor tanulnak a legjobban, ha a tanulási eszközök és -Ieltételek hajlékonyan
alkalmazkodnak egyéni ütemükhöz és stílusukhoz. Ha viszont a tanítási-tanu
lási rendszer hallgatólagosan figyelmen kívül hagyja ezeket az egyéni különb
ségeket, akkor az oktatási hatékonyság mélyen az optimum alá sültved. - 2.
• . '. a fiatalok kíváncslságát és tanulási kedvét el is lehet nyomni, sőt meg is
lehet ölni, ha hosszú időn át olyan feltételek közt élnek, hogy a tanulás szóhoz
a félelem, az egyhangúság, a kudarc és az érdektelenség asszociálódik" (i. m.
139-140. old.).

A kizárólag - vagy legnagyobbrészt - csak az életkort figyelembe vevő be
iskolázási modell egyoldalúaágát találóan jellemzi Nagy József lskolaelölcészítés
és beiskolázás címu rnűvében, "Képzel.iünk el egy palacktöltő autornatát 
irja -. Tételezzük fel, hogy úgy állították be, hogy csak az azonos magasságú
üvegeket engedje be a rendszerbe. A rendszeren belül aztán mindezyikbe egy
Irter folyadékot tölt. Mivel az azonos magasságú üvegek űrtartalma eltérő lehet,
az egyik üvegnek kevés, a másiknak túl sok az egy liter folyadék" (i. rn. 24. old.).

A tananyag - az időnként végrehajtott csökkentések ellenére - nemcsak
rnennyíségíleg nőtt, hanem mínőségíleg is nehezebb lett, mert egyes tantárgyak
felsőbb osztályból alsóbb osztályokba kerültek. Mindez a hátrányokat növeli
azoknál a gyermekeknél, akik sem otthon (mert a szülők nincsenek otthon), sem a
napköziben (rnert nem is minden tanulót tudnak felvenni) nem kapnak segítséget
az iskolai tanulás munkájához. .

Azért időztem' hosszabban az iskolába lépők fejlődésbeli különbségeinél, mert
a nevelők jól ismerik a szülök sokféle ellenkezését, amikor gyermeküket vala
melyik lassabban haladó iskolatípusba javasolják - és emiatt- maguk a nevelők

is aggodalmaskodással fogadnak minden olyan javaslatot, amely képességeik
szerint próbálja más és más osztályba, tanul6csoportbasorolni a gyermekeket.

Pedig a gyermek javát éppen ez szolgálja, és ez a különválasztás a biztosíték
arra, hogy később a gyermek utólérje azokat a társait, akik nincsenek hátrányos
helyzetben. Egyébként itt az ideje, hogy bővítsüle a hátrányos helyzetűek foga
lomkörét, amelybe - sokszor sablonosan ...:.. csak a fizikai dolgozó szülők gyermekeit
szekták sorolni. .. ,

Kik a hátrányos helyzetűek? A gyermek iskolába lépésekor hozhat magával
múltbeli hátrányokat. és hatással lehetnek rá jelenbeH hátrányok.

Múltbeli hátrányokat hoznak magukkal az összes volt koraszülöttek. Gegesi
Kiss Pál írja: "Bármennyire is egészségesnek látszik a koraszülött, a kliriikum
szempontjából mégsem tekinthető egészséges állapotúnak. .. Ezért soroljuk őket a
potenciálisan betegek csoportjába. Ez az állapot sok veszélyt rejt magában mind
a megszületés után közvétlenül az egyed jelene, mind a jövője szempontjából"
(i. m. 31. old.). Hátrányosak a rendes időre, de a nyári hónapokban szülctett
gyermekek, hiszen ők a későbbi hónapokban született társaiknál fejletlenebbül
kerülnek a mindenkinek egyforma "adagot" kiosztó iskolába - lásd a palack
töltő hasonlatot!
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Hátrányosak. akik valarnilyen idegrendszeri betegségből gyógyultak ki. A
rádió Katedra című műsorában mondotta dr. Popper Péter adjunktus: "Van egy
problémája iskolarendszerünknek, ami évtizedek óta megoldatlan: nincs megfelelő

iskolatípus azoknak a gyermekeknek a számára, akik átestek enyhébb, vagy
súlyosabb központi idegrendszeri megbetegedésen, Értehnikg teljesen rendben
vannak, de nem tudnak olyan koncentráltan dolgozni... gondolok agyvelőgyulla

dáson, agyhártyagyulladáson, súlyos koponyasérülésen átesett gyerekekre, akik
nek az általános iskolában nehézségeik vannak, de semmiképpen sem valók
ktsegítő iskolába, vagy gyógypedagógiára, és ez a gyerekcsoporttulajdonképpen
kallódik. Az általános iskolában kudarcok érik őket; ha kisegítő iskolába ke
rülnek, ott a fogyatékos környezet az, ami visszafogja fejlődésüket és deforrnálja
sorsukat, további fejlődésüket" (elhangzott 1977. j,anuár 27-én).

Múltbeli hátrány, ha a gyerekek nem jártak óvodába, hiszen ma már az
óvoda fontos előkészítője az iskolának. Ugyanígy hátrány, ha nem jártak, vagy
nem kellő ideig jártak iskolai előkészítőre azok, akik nem járhattak óvodába.
Múltbeli hátrány az is, ha olyan messze volt a bölcsőde vagy óvoda, ahová a
gyermeket vitték, hogy mindig korán kellett felébreszteni. ~

A jelenbeli hátrányok elsősorban a családdal kapcsolatosak. Anagyvárosok
panelházaiban "kis családok" laknak, rendszerint nincs velük nagyszülő.' A
szülők dolgozni járnak, későn érnek haza. Gyors, kapkodó vacsora közben bekap
csolják a tévét, és aztán már nincs helye beszélgetésnek. - Nehéz helyzet az,
ha az egyik szülő alkoholista, vagy nagybeteg. Hátrányt jelent a gyennek életé
ben, ha a szülők elválnak. A szülők sokszor továbbhúzódó gyűlölködese meg
keseríti, esetleg tönkre is teszi a gyermek életét. Még súlyosabb eset az, amikor
lakáshiány miatt az elvált szülők egy lakásban maradnak. Igen sokszor hátránya
második házasság. A gyermek nehezen alkalmazkodik az új nevelőszülőhöz. aki
esetleg már saját gyermekeit hozza magával előbbi házasságából. - Hátrányos
helyzetben van az állami gondozott gyermek. Az állam mindent megad neki,
ami egy jól f'elszerelt intézetben megadható. De akár intézetben nevelkedik,
akár családhoz, van kihelyezve, míndenképpen hiányzik neki a sajátjának érez
hető családi otthon melege. Közben a tankönyvek olvasmányai, sokszor a házi,
vagy az iskolai dolgozatok témái a család felől nézik a vi.:lágot... - Hátrányos
helyzetben van a veszélyeztetett gyermek. Egy-" erről ~ szóló rádióriportot egyik
napilapunkban így kommentálták: "A veszélyeztetett gyermek környezetécen
mindenki - részben persze joggal :- másra hárítaná a felelősséget. Lehetnek
rnéltánylandó érvei a más feladatokkal túlterhelt iskolának ..." stb. Nincs va
lami torzulás abban. hogy a veszélyeztetett gyermek láttán még méltánylandó
érve lehet az iskolának az, hogy más feladatokkal van túlterhelve? Hát mi
lehet fontosabb annál, hogy felkarolja a gyereket, teljes figyelmévei és szere
tetével odaforduljon a veszélyeztetett gyermek felé és ha kell, veszni hagyjon
miatta minden "más elfoglaltságot"?

A hátrányok másik nagy csoportja a lakással kapcsolatos. Sok gyermek él
tanulásra alkalmatlan, rossz lakásviszonyok közott. Albérlet, társbérlet; esetleg
zsúfolt és szűk, levegőtlen kis lakásban van a gyermek otthona. Lakással kap
csolatos hátrány a bejárás: ha messze van az iskola A járatok nem mindig
alkalmazkodnak a napi iskolai kezdés és végzés idejéhez. A község vagy kisebb
település, ahonnan be kell járni, rendszerint kulturálisan is szegényebb. Hátrány,
ha a gyermek automatikus továbbhaladással jutott felsőbb osztályba, de aztán
lemarad: Korrekciósból kerül át normáll osztályba, .de nem bírja jól ezt il tem
pót. Esetleg korrekciósba való, de ez az adott településen nines megszervezve.
A gyermek egészségével kapcsolatban jelenbeli hátrány lehet az. ha beszédhibás,
hallás vagy látás szempontjából csökkent érzékszervú, vagy valamilyen sérülése
maradandó.

Látjuk tehát, hogy sok értelmiségi szülő gyermeke is lehet hátrányos, ha
a fenti okok közül egy vagy több azzá teszi, bár kétségtelen, mínt Gazsó Ferenc
megállapítja: legtöbben a fizikai dolgozók gyermekei közül kerűlnek ebbe a
kategóriába. A felsorolt okok bármelyike miatt hátrányos helyzetű gyermeknek
gondot okoz a normális órarendű iskolában a mindenkínek egyformán hosszú,
45 perces tanítási óra és a napköziseknek a hosszú délusání ülőfoglalkozás. Ne
mes Lívia írja Pszichogén tünetképződés a kisiskolás korban című tanulmányá
ban: "Iskoláink sajnos nagyon .kevéssé vannak berendezve a gyermek aktivi-
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tás-szükségletének kielégítésére, akár a tanulást, akár a mozgást illetően. s a
napközis gyerekektől lehetetlent várnak: napl 3-10 órán át a mozgás éos a te
vékenység korlátozását" (i. m. 67. old.). Igaz, hogy vannak játékossá tett fel
adatok is némelyik tanórán, de ezek - a nevelő célzatos beavatkozása miatt
sohasem egyenlő értékűek a spontán játékkal. Fárasztó az ilyen gyermekeknek
a hatnapos munkahet is. De ahhoz. hogy ne csak a hét végén. hanem hétköz
ben is legyenek a gyermek bioritmusának megfelelően lazább, könnyebb napok,
a mostaninál több időre lenne szükség.

Hetirend és min6ségi változtatás. A hátrányos helyzetilek felzárkóztatására tett
eddigi. kísérletek ismertek: a korrekciós osztályok szervezése, ahol kis létszámli
tanulócsoporttal több időn keresztül intenzíven foglalkoznak a nevelők; az auto
matikus továbbhaladás rendszere, ahol bizonyos tárgyakból kapott elégtelen
osztályzat esetén is felsőbb osztályba léphet a tanuló. A következőkben olyan
térvet kívánok ismertetni, amely több tekintetben eltér azeddigiektől. A terv
egyes részeit a nevelők - a gyakorlati élet sürgetésére - már több helyütt
megvalósították mínt Gulyás Sándor írja könyvében; itt inkább csak a szét
szórt próbálkozások együttes, összefoglaló és némi részben mödosító vonásalt
szerétném felmutatni. -

Nevezzük ezt a típust - az egyik hetilapunkban megjelent ismertetés sze
rint - szabadnapos tagozatnak. Tagozatnak azért, mert nem a kisegítő, hanem
a normál iskola tananyagát használja, és szabadnaposnak azért, mert eszerint
mlnden héten két szabadnap van a hetirendben. Ez azonban nem olyan szabad
nap, mínt a több helyütt már bevezetett kéthetenként! szabadszombat. Ez a
szabadnap megjelenés szempontjából a kötelező iskolai napokhoz tartozik, de
tartalmilag más, mint a tanítási napok, legalábbis másnak kell lennie, még
pedig mínőségíleg.

Ezt a szabadnapot úgy lehet megvalósítanl, hogy az alsó négy osztály ta
nítási anyagát öt tanévre, vagy a felzárkóztató szabadnapos tagozaton hat ·tan
évre osztjuk szét. Az iskolai évnyitó. évközbeni szünetek, évzáró és nagyvaká
ció a rendes tagozattal egyidőben vannak. Csak a tanítási anyagra jutó tanítási
hónapok száma szaporodik. Az első. tanév anyaga tíz hónap helyett 14 hónapot
kap, a többi pedig 12-12 hónapot. A felzárkóztató tagozaton az első osztály
anyaga két tanévre terjed ki, tehát 20 hónapot kap, a második és a harmadik
14 hónapot, a negyedik pedig itt is 12 hónapot. A szabadnapos tagozaton 'két
rendes tanítási nap után következik egy szabadnap. E napnak más tanítási
napoktól való eltérését az teszi szüksézessé, hogy kifejezésre jusson lazító. ji
tékos, beszédfejlesztő és szinte családpótló jellege,

Ez a családpótló beszélgetés, a családi nevelést kiegészí1tí foglalkozás, sze
mélyes beszélgetés arra való, hogy az otthoni eredetil feszültségek által kelet
kezett sérülések gyógyuljanak, vagy hogt intézeti nevelkedés esetéri a családi
élet hiányát, amennyire lehet, pótolja.

A minőségí eltérést külsőségek is jelezhetik: példáulszabadnapokon a ne
velő nem a katedrán ül, hanem a gyerekek közt, sőt egy-egy alkalommal
rábízhatja a "tanítóskodást" valamelyik gyerekre. (Ilyenkor egy kicsit tükörben
láthatja magát: a gyerekek viselkedésén kiderül, mít láttak tőle.) A legnagyobb
mlnőségí különbséget azonban a nevelő családi hangvétele. az egyes gyerekekkel
való külön beszélgetése, a foglalkozás változatossága hozza létre. Ilyen külön
beszélgetésre az az idő alkalmas. amikor a gyerekek rajzolnak.

Ezt a kötetlenséget azonban, ami a szabadnapokon van, nem lenne helyes
a tanítási napokra is átvínní, több okból. Először is azért. hogy a gyerekek fel
ismerjék: vannak dolgok, amiket csak rendszeres figyelemmel, komoly munkával
lehet megtanulni. elsajátítani. Az élet nemcsak játékból áll. De még azért is
hozzá kell szokniok a rendes tanítási napok komoly fegyelméhez, mert előfor

dulhat. hogy a szülők olyan helyre költöznek, ahol nincs szabadnapos tagozat,
és akkor a gyerekek könnyebben beleilleszkednek a nehezebb iskolai stílusba.
A szabadnapos tagozatot ugyanis nem kell míndenütt bevezetni. hanem főleg

két települési formában: a .nagyvárosok peremkerületeiben, azokban a nagy
iskolákban, ahol párhuzamos osztályok vannak, másfelől olyan kis településeken,
ahol nincs óvoda, mert az itt élő gyerekeknek szukséges az, hogy fokozatosan
szokjanak hozzá. az iskolai rendhez.
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A szabadnap feladata kettős. A gyerekek felügyelet mellett és jó tanulási
körűlmények között írhatják és tanulhatják meg a házi feladatukat: ez napközi
pótló tevékenység; másfelől pedig a már említett lazítás, a beszédfejlesztés és
a családias jellegű beszélgetés a cél.

Rendes tanítási napon csak az első negyedóra vagy szünnap, szabadnap
utáni napon az első félóra lehet kicsit kötetlenebb. amíg belemelegednek a
munkába. Irásbeli házi feladat lehetőleg csak a hét közepéri levő szabadnapon
legyen, a hétvégin lehet séta, kirándulás, múzeum- vagy tárlatlátogatás. - A
házi feladat végzése-tanulása rendszeresen adott időben legyen, hiszen ez is
munka, de arra vigyázni ~ell a nevelőnek, hogy ne váljék pót-tanítási nappá,
A szabadnap egyéb foglalkozásaira jó útmutatást adnak azok a kiadványok,
amelyek részben az óvodai, részben az általános iskolai ljzakirodalomban ren
delkezésre állnak.

Akiknek a felső tagozaton is ilyen lassúbb tempóra van szükségük, azok ott is
erre jelentkeznek. Itt ismét a nehezebb ötödik kap 14 hónapot, a többi 12-12
h6napot. A szabadnapos tagozat 6rái - ha egyébként az iskola rendje megengedi
- a szabadnapokon '30 percesek. Az első osztályban helyes lenne így tartani
az órákat a rendes tanítási napokon is.

Sok a hibásan beszélő gyerek. Nincs mód arra, hogy valamennyi logopédus
hol!': kerüljön. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy sok gyerek át tud térnl a
rendes beszédre, ha egy kicsit külön, türelmesen foglalkoznak vele. A jó kiejtésre,
helyes beszédre egész élete folyamán szüksége lesz. Ha kisebb korában nem
tanul meg tisztán beszélni, sok csúfolódást és ezzel járó lelki sérülést kell
elviselnie.. A külön foglalkozáshoz azonban külön időre van szükség - ez
nyilvánvaló.

Ennek il tervnek, mely ismétlem, a gyakorlati szükség következtében már
jó néhány helyen meg is valósult, ha nem is ebben a formában, vannak ellen
zői. Vegyünk sorra egynéhány ellenvetést. Sokaknak az az első és fő kifogá~k,

hogy ez az elkülönítés megszégyenítő és egész életre szóló, mert az ide felvett
tanu16 nem tud átlépni a normál tanmenetú osztályba. Ami a megszégyenítést
illeti: nagyobb sérülést okoz, a tanulónak. ha minden 6rán, minden héten meg
szégyenül, mínt az, ha az iskolában és az órákon j61 érzi magát, sikerei vannak,
csak egyes csúfolódó kedvű gyerekek a szünetben "húzzák" emiatt, ami akkor
is előfordulhat. ha nem az a) osztályba jár, hanem hl-be. Az ötödik tanév után,
ha addig kellőképpen megerősödött, zökkenő nélkül átléphet a rendes tanmenetú
részbe. d~ ha ezután is szüksége van arra, hogy fáradékonysága miatt lassúbb
tempóban haladjon, járjon a felsőben is szabadnapos tagozat ra. A legfontosabb
azonban az első osztályosok helyes szétválasztása, mert, mint Nagy JfJzsef is
rámutatott: a gyermek sorsa az első osztályban dől el, az iskolába lépéskor,
Ki milyen szinten indul, viszonylag ugyanolyan szinten fejezi be tanulmányait (i.
m. 40. old.).

Az Oktatási Minisztérium kiadásában megjelent tanulmánykötetben Kotnyek
István azt írja Az úton végig kell menni círnű fejezetben: .hiába próbáltak •
meg a legkülönbözőbb módszerekkel egy osztályon belül differenciált oktatást
megvalósítani. a nagyon erősek ellustultak, mert annyit játszva elértek, mint a
lemaradó többiek, viszont a lemaradóknak elérhetetlenül magas és elcsüggesztő volt
a jobbak tudás-színtje. Csak az segített, amikor külön osztályba szétválasztották
őket. Hasonló tapasztalatokról számol be Bellay László igazgató a Közne1,elés
1977'13. számában a felső tagozaton orosz és matematika órákon külön osztály
termekben tanított és tudás-szint szerint elkülönített tanulócsoportok jó ered
ményeiről.

Az aggodalmakra. hogy rnít fog szólni a szülö, vagy a gyerek az ilyen
szétválasztáshoz, azt a közvetítő megoldást ajánlhatjuk, hogy kezdjék meg a
szabadnapos tagozatot az önként jelentkezőkkel. Lehet, hogy éppen az értel
miségi szülők fogják elsőnek feli~merni ennek előnyeit. Aztán tegyék lehetövé,
hogy október elején még oda csatlakozzanak azok, akik odavalók. Lehet, hogy
így az első hónap elveszett ezeknek a gyerekeknek, de az önként vállalt helyen
nagyobb lelkesedéssel fognak továbbtanulnl, a szülők pedig meg fognak győ

ződni az átirányítás szükségéről.

Egy másik ellenvetés: sokat segít a körzetesítés, ezért nincs szükséa ilyen
megoldásokra. - A körzetesítés valóban segít, ha arra minden felt.étel adva
van: jó és jó időben történő közlekedés, nagy tantermek a befogadó iskolában
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és elegendő kapacitás a napközi konyhán. Ha nincs jó közlekedés, vagyis nem
külön diákjárat közlekedík, esetleg nem is napi Iskolakezdés-végzés időpontjában.

ha a központi iskolában zsúfoltak lesznek a tantermek és emiatt a tanítás
kétrnűszakossá válik, ha a napköziból kíszorulnak az oda jogosan felvetJt
gyerekek, akkor nem kell siettetni, erőltetni az összevonást.

Kis településeken különösen meggondolandó az iskola megszüntetése, Itt
komplex szemléletre van szükség; nem elég csak' az aktuális tanuló-Iétszámot
figyelembe venni. Amíg a faluból csak a tanácsi székhelyet. vagy a téesz köz
pontot helyezik át máshová, ezt még kiheveri egy egészséges közösség, De
amikor a í kísískolát, az alsó tagozatot bezárják, tömegével válnak eladóvá a
házak. Akkor már fiatal házasok nem hajlandók ott építkeznl. tgy a mai eléggé
zsúfolt városok újabb bevándoriókkal szaporodnak, és már közművesített falvak
kezdenek elnéptelenedni. :És ha nagyon megritkulnak a kis iskolák, egyes tanya
részeken felütheti fejét a teljes analfabetizmus.

Ovodák viszont alig vannak a tanyán. Ha ilyen helyeken az iskola szabad
napossá válik, a szabadnapok egyikére rendszeresen bejárhatnak a kicsinyek,
az iskolásoknak pedig az öt tanév elegendő, de szükséges is ahhoz, hogy jól
átvegyék az alsó négy osztály anyagát.

A végzős osztályok terve. A tankötelezettség tíz tanévig tart. de sok tanu
lóról már a hetedik tanév után nyilvánvaló, hogy nem fogja elérni iskola
köteles korban a nyolcadik osztályt. Ennek lehetnek szociálís, egészségügyi okai
is: a fejlettebb leányok férjhezmennek, stb. Ilyen tanulők részére az utolsó
tanévben körzetenként külön tanulócsoportot, úgynevezett "yfgzős osztályt" ja
vasol egy másik terv. - Az iskolából kimaradónak ne az legyen az utolsó
emléke, hogy másodszor járta a hatodikat, vagy harmadszor az ötödiket. Ennek
az osztálynak kettős: feladata lenne: átismételnék la tanulók alapfokon azt. - amit
Iogalmazásból, számtanból stb. tanultak. Másik feladata (és ebben különbözík , a
már ismert .,ismétlőiskolától"), hogy a helyi vagy kerületi könyvtáros, népművelő,

vagy népművelési szakkörvezetó bevonásával. általuk is megtartott órákkal megismer
tetík a tanulókat az önképzés, az önművelés helyben lehetséges módjáival, és
ezek az előadók személyes kapcsolatokat építhetnek ki az iskolát elhagyókkal. 
A további önműveléshez többféle módon lehet ösztönzést adni. Például: a
végzős évet első évfolyamnak tekintjük, a "második" tanévben heti egy óra
könyvtárlátogatás. vagy egy szakkör rendszeres látogatása lenne ajánlott. vagy
valamelyik TIT tanfolyam látogatása, usvanígy a harmadik tanévben is. Ezekről

ugyanúgy látogatást igazolást lehetne kiadni, ahogyan TIT-tanfolyamokról szokásos.,
Meggondolandó lenne ennek a tervnek egy olyan elágazása. amely szerint

az automatikus továbbhaladás elvét felsőbb osztályokban is alkalmazva az egy
vagy több tántárgyból elégtelenre állók úgy léphetnének felsőbb osztályba, hogy
ott lenne a "végzősbe irányítva" megjegyzés. Ok tehát a hetedik tanév után a
végzős osztályba kerülnének. Az elmaradt. el nem végzett tantárgyakboi utólag
külön is tehetnak pótlólag vizsgát, és akkor ez kerül az értesítőjük megfelelő

rovatába. Ilyen' rendszerű a finn felnőttoktatás. vagy a magyar rádió "Fel
sőbb osztályba léphet" akciója.

•A szakmunkásképzés egyik lehetséges .változata. Említettem a pozotívumok .
között, . hogy hazánk az ískolaí rendszerű szakképzés arányai tekintetében
Európában az elsők között áll. De közben ebben az iskolatípusban is vannak
Iernorzsolódások. Ez részben nemzetgazdasági veszteség, ugyanakkor az illető

fiatal számára talán egy egész életre szóló kudarc, ezért figyelnunk kell ennek
a "kisebbségnek" a sorsára is és keresnünk kell a segítés módjait. A gyenge
iskolából jó bizonyítvánnyal, vagy jó iskolából gyenge eredménnyel érkezett
tanulők azok, akik nincsenek kellő szintcn ahhoz, hogy a szakmunkásképző

elméleti anyagát tanulni kezdhess ék. (E helyzet nehézségeit a Munkaügyi Mi
nísztéríum- €ogy reprezentatív felmérése részletezi Fekete György A-z ifjúság
Jöt'ője és az iskola címú tanulrnányában.) - .Egy félév elég lenne ahhoz. hogy
pótolják az elmaradtakat. de mert a középfokú iskolákban nincs ..keresztfélév",
ezért helyesebb erre - indokolt esetben - egész tanévet rászánni, ez lenne a
..pótló" vagy előremutató névvel: a "felvételi tanév". Országosan elég lenne
minden megyeszékhelyen egy olyan iskola (a fóvárosban kerületenként egy),
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amelyik kiegészített tanári létszámmal ezt a külön foglalkozást vállalná. G~'a

korJati munkán és a munkavédelmí órán ezek a tanulök együtt lennének a
többiekkel, csak elméleti órán lennének külön, Ekkor elsosorban a hiányokat
pótolnák és később térnének rá a szakmunkásképző anyagára. Ho~y anyagilag ne
érje őket károsodás, kiegészítő ösztöndíjjal annyit kellene megkapníok, hogy
míndtg , azonos bérszinten legyenek három évfolyamia járó társalkkal.

Addig is. míg erre a megoldásra sor kerülhet, vannak kevesebb költséggel
megvalósítható tervek is. Ilyenek: három- vagy négyhetesüdü1ő jelleg,j "fel
vételi táborok" szervezése a gyengébb bizonyítvánnyal szakmunkásképzóbe je
lentkezettek részére. Egy másik [avaslati, szervezzenek a községi-kerületi könyv
tárak, a művelődésí házak az iskolaévtől kezdődően több hónapig tartó, heti
két-háromórás korrepetálást a gyengébb eredménnyel végzett szakmunkástanulók
nak. Az időpontok egyeztetésével ezeket az órákat a tanulók gyakorlati foglal
kozású napjaira lehetne beosztani.

Azt, hogy mi mindent kell pótolni egy ilyen tanfolyamon, bőven részletezi
a már emlitett reprezentatív felmérés.

Amit Gyurkovics Tiborné írt a fogyatékos gyermekekről a Vigilia 1976/9.
számában: ..." védett környezetet kell biztosítanunk e gyerekek számára, helyet
a wilágbap számukra is, olyan helyet, ahol elfogadják őket úln', ahogy vannak",
elmondhatjuk a hátrányos helyzeitűekkel Kapcsolatban is. Létfontosságú számunkra
egy olyan iskolatípus, amely a "gyorsuló időben" is figyelembe veszi. ki mennyí
terhelést bír el, és nem korholja őket szüntelen azért, amiért nem tudnak gyor
sabban haladni. Selye ,János Stressz dist1'essz nélkiil című könyvében olvashatjuk:
..Az embernek elismerés kell; a folytonos bírálat - sokkal inkább, rnínt bár
mely stresszor - csak a csalódás és a hiábavalóság érzetét kelti". A sok kudarc
deviáns hatáshoz is vezethet.

Magunkra venni ezeknek a fáradékony, csalódott, sokszor már kiskorukban is
hányt-vetett életeknek a gondjait és haiszoltságuk enyhítéséért megtenni mindazt,
ami tőlünk telik, olyan szolgálat, mínt a pohár víz nyújtása, amely el nem
vesztheti jutalmát.

Irodalom: Ph. H. Coombs: Az oktatás vüágválsága, 'J'ankönyvk~adó, Bp. 1971. _
Dr. Fekete György: Az ifjúság jövője és az Iskola, KnS.'luth Kiadó Bp. 1972. - Ferge
Zsuzsa: Az Iskolarendszer és az Iskolaj tudás társadalmi meghatározottsága, Akadémiai
Kiadó, Bp. 1976. - Gazsó Ferenc: Iskolarendszer és társadalmi mobilitás. Kossuth Kiadó
Bp. 1976. - Gegesi Kiss Pál: Gyermekklinikai pszichopatológia, Akadémia Kiadó, Bp. 1971. _
Gulyás Sándor: Cigánygyerekek hátrányai és esélyei, Tankön'yvkiadó, Bp. 1976. - Nagy
.7ó7.óef: Iskolaelőkész!tés és beiskolázás, Akaclémlal Kiadó, Bp. 1974•.- Dr. J:~emes Lfvía ;
Pszíchogén tünetképződés a ki~·.sl<olás korban, Akadémiai Riadó, Hp. 1974. - Oklatásügyi
Mmíaztértum : Tapasztalatok a cigánygyerekek nevelésének es oktatásának köréb61, Dp. 1975.
- Selye János: Stressz distressz nélkül, Akadémiai Kiadó, Bp. 1976. - Cikkek, tanulmányok
ol Köznevelés és a szocíotögta egyes számaiból.

A SZERKESZT6sÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a ,~

vóben lapunknak szánt kézirataikat két peldányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitól.·

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldűnk vissza.
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