
Gyakorlati oktatásunk a megyei politechnikai
kiállítás tükrében

Az 1962 májusában Szolnokon megrendezett megyei politechnikai kiállítás való-
ban tükörként tárta a szakember és érdeklődő elé egyaránt a munkaoktatás gyorsan
kibontakozó sikereit és problémáit. A kiállítás megrendezésének időpontjáig négy év
telt el az első kísérletek óta, s ma már 19 235 általános iskolai és 5263 középiskolai
tanuló részesül megyénkben gyakorlati oktatásban, illetve 5 + i-es képzésben. Ezen-
kívül az 1961/62-es tanévben két szakközépiskolai - egy lakatos és egy kereskedelmi
- tagozat kezdte meg munkáját. (A követksző években újabb szakközépiskolai tago-
zatokat nyitunk.)

Az iskolareform munkaoktatásra vonatkozó célkitűzéseinek megvalósítása már
eddig is jelentős anyagi áldozatokat igényelt állami erőből, de az eredményekhez
örvendetes mértékben járult hozzá a társadalom is. 1962-ig csak a költségvetésen
túl több mint 3 millió Ft-ot fordítottunk erre a célra, nem számítva azt a sok-sok
munkaórát, amit a szülők, üzemi és termelőszövetkezeti dolgozók társadalmi mun-
kában adtak pl. műhelytermek létesítéséhez. Ipari és mezőgazdasági s-akemberek
egyre többen é; egyre lelkesebben kereúk a lehetőségeket: hogyan nv.'ijthatnának
segítséget az iskola ilyen irányú munkájához. Párt- és tanácsi szerveink következe-
tes iránymutatása, felelősségteljes gondorkodása biztos alapot jelentett az eddigi
előrehaladáshoz.

Ilyen helyzetben határoltuk el etry megyei kiállítás megrendezését ar-'^n az esz-
tendőben, amikor először végeitek olyan általános iskolai VIII., ill. közé i !;olai IV.
osztályosok, akik már négy éven keresztül gyakorlati oktatásban részesültek. Célunk-
nak tekintetlük a munkaoktatás társadalmi propagálását, az oktatási ren ^"erünkről
sróló IQ6I. évi 1IJ. törvény megvalósításában eddig elért eredményeink hf-Htatísá*.
Széleskörű tapasztalatcsere lehetőséget kívántunk biztosítani a gyakorlati oktatást
vere'ő tanárok és szakemberek "számára, ezzel is segítséget adva az oktatá- -<ínvona-
lának további emeléséhez. A kiállítás megrendezésével méginkább közpon'bi szeret-
tük volna állítani az oktató-nevelő munka e rendkívül fontos új kérdését v.ilnmeny-
nyi pedagógus szemléletében, hiszen a munkaoktatás bevezetése az iskoláin kihatás-
sal kell hogy legyen valamennyi más tantárgy tanítására, oktató-nevelőmunhírik egész
koncepciójára is. És nem utolsósorban alkalmat akartunk teremteni az oktatásügy
irányító posztjain dolgozó elvtársaknak - igazgatóknak és az apparátus dolgozóinak
- a tanulságok összegezésére és további hasznosítására.

Most meg4i'an«'thatjuk, hogy lényegében e célkitűzések eléréséhez bo?"•'segített
bennünket a kiállítás. Rendkívül. nagy érdeklődés kísérte, több mi'it zr 000 ['/fogatnia
volt, s a vendégkönyv bejegyzései is tükrözték a széleskörű társadalmi egyetértést,
az új iskola eredményeinek elismerését. íme egv bejegyzés: „Értelem és akarat, tudás
és tett, pedagógusok, fiatalok és szülők munkájának meglepő gazdag egysége ez a
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kiállítás. Kitűnő kollektív bizonyítvány arról, hogy a mi iskoláink az alkotó élet,
a szocialista ember műhelyei". Egy másik látogató Juhász Gyula sorait idézi: „ . . . K i
itt belépsz, jövőbe lépsz be". - Szaktanárok és szakemberek nagy gonddal tanul-
mányozták az anyagot, számos feljegyzést készítettek maguknak, figyelmesen össze-
gyűjtöttek minden általuk hasznosítható tapasztalatot. Többen mondották, hogy ré-
szükre a kiállított anyag tanulmányozása felért egy tanfolyammal. Nagyon sok peda-
gógus tekintette meg a kiállítást, kiknek szemléletet helyes irányban befolyásolta,
a koncentrációs lehetőségek és szükségességek felhasználására indította az itt szer-
zett tapasztalat.

Mindezek mellett azonban a legfontosabb kérdések: milyen színvonalon áll
Szolnok megyében a gyakorlati oktatás, milyen tartalmi problémákat tükrözött az
anyag, és ezek alapján melyek a további legfontosabb teendők?

Kezdjük az eredmények vázlatos összegezésével. A kiállítás termeit vésigjárva
a legdöntőbb benyomást a^t hiszem valamennyi látogatóra az a tény gyakorolta,
h.-'gy az iskolareform fő célkitűzése, a „Közelebb az iskolát az élethez, a termelés-
hez!" elv a gyors gyakorlati megvalósulás útján halad. Iskoláink ma már nem egy-
oldalú intellektuális képzést nyújtanak, hanem ralétitek a sokoldalú, fejlett kommu-
nista ember képzésének, nevelésének útjára. A kiállított munkadarabok, ezek sok-
színűsége, változatossága meggyőző erővel bizonyították, hogy tanulóink műszaki és
technikai szemlélete helyes irányba fejlődik. Az sem szorul különösebb bi/onvításra
hogy milyen poritív nevelőhatást jelent tanulóifjúságunk számára a gyakorlat, a
munka és a társadalmi tulajdon megbecsülése szempontjából. Általános és közép-
iskoláink oktató-nevelő munkájában mindinkább tudatossá válik az a feladat, hogy
a tantervi célkitűzések megvalósítása közben a szocializmus és kommunizmus épí-
tésének gyakorlati feladataira kell képessé tennünk ifjúságunkat, s ez csak az élet-
tel, a gyakorlattal, a termeléssel való mindennapi, sokoldalú kapcsolatok megterem-
tésén keresztül lehetséges. A gyakorlati oktatás bevezetése iskoláinkba kezdettől
fogva feltételezte - és a jövőben is feltételezi - üzemeink, termelőszövetkezeteink,
a szülők és az egész társadalom lelkes gyakorlati támogatását. A kiállítás tanulsá-
gainak nagy pozitívumai közé tartozik e támogatás közvetlen és közvetett doku-
mentálása. Az általános iskolai anyagból meggyőződhettünk a tantervi fegyelem
további megszilárdulásáról. Szaktanáraink és igazgatóink mindinkább megértik a
gyakorlati foglalkozások tantervének lényegét és azt igyekeznek érvényesíteni az ok-
tató munka folyamatában. Örvendetes tényként láttuk bizonyítva, hogy iskoláink
nagy többsége leküzdötte azt a kezdeti hiányosságot, amikor szinte kizárólag csak
a munkadarabok elkészítését tekintették célnak, s ma már a különböző munkafogá-
sok, műveletek megtanítását tekintik helyesen elsődleges feladatuknak, s ezen az
alapon törekszenek egyúttal hasznos munkadarabok elkészítésére. Ezzel a helyes
felismeréssel együtt szükségképpen előtérbe kerültek az oktatás módszerbeli prob-
lémái, s e vonatkozásban is egészséges fejlődést bizonyított egy egész sor anyag.

A középiskolák kiállított anyagának alapos vizsgálatából arra a megállapításra
juthattunk, hogy az 5 + i-es oktatás szakmai előképző jellege mindinkább tisztáb-
ban jut kifejezésre a gyakorlatban. Ehhez azonban mindjárt itt hozzá kell tennünk:
még korántsem problémamentesen. Elsősorban az ipari szakmákban tükrözött ilyen
eredményeket a kiállítás. Megfelelő pontossággal kivitelezett munkadarabokat lát-
hattunk, melyek elkészítése közben a tanulók ténylegesen elsajátíthatták az adott
s'akma alapjait, hogv ebeknek az ismereteknek birtokában az érettségi után rövi-
dített képzési idő alatt szerezhessenek szakmunkás képesítést. Külön figyelmet ér-
demelt a munkadarabok zömének tetszetős külseje, mutatóssága is Sok tabló köz-
vetlenül is dokumentálta, de az egész anyag félreérthetetlenül érzékeltette, hogy aií
üzemben végzett gyakorlati munka, a munkásosztállyal való rendszeres és közvetlen
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érintkezés milyen felbecsülhetetlen jelentőségű pedagógiai tényező a tanuló ifjúság
nevelésében.

A tükör azonban nemcsak az eredményeke'; vetítette természetszerűleg elénk,
hanem a fogyatékosságokat, problémákat is. Vegyük közülük is előre azokat, melyek
általános és középiskoláninkban egyaránt jelentkeznek. Legégetőbb, legsürgősebben
megoldandó feladataink közé tartozik a gyakorlati képzés és más tantárgyak, szoros
kapcsolatának, a koncentrációnak kiszélesítése. A megfelelő koncentráció hiányai
nagyon élesen tükrözte a kiállítás, hiszen a beküldött anyagok nagy többségénél
az erre való utalásokat a kiállítás rendezőinek kellett utólag pótolniuk. Ez a tény
szemléletbeli hiányosságokra utal, az új iskolakoncepció még nem kellő megérté-
sére. Középiskoláinkban pl. sokkal nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy tanári
testületeink valóban 5 + i-es rendszerű képiéit valósítsanak meg, teremtsenek szak-
tárgyaik tanításában szoros kapcsolatot a -r 1 nap szakmai előképzésével, nehogv
valahol is az 5 + 1 koncepciójának érvényre juttatása helyett valamiféle ,,6-1-es"
gyakorlat honosodjék meg. Másik figyelmeztető tanulsága a kiállításnak az egyes
iskolák közötti nagy színvonalkülönbség. A kiállításra ugyanis nemcsak hely hiá-
nyában nem kerülhetett ki minden beküldött anyag, hanem ezek egy része nem
ütötte meg a mértéket. Ennek többféle oka van: a kérdés jelentőségének fel nem
ismerése, az irányító munka fogyatékosságai stb. Leglényegesebb ok azonban a szak-
emberek, szakmunkások bevonásában mutatkozó bizonyos bátortalanság egyes he-
lyeken. Ebből világosan adódik a feladat is: sokkal bátrabban, nagyobb számban
bevonni hozzáértő embereket - főhivatásúként és óraadóként egyaránt - a gyakorlati
képzésbe.

Általános iskoláink még nem élnek megfelelően a tanterv keretjellegéből adód'i
lehetőségekkel, kevés olyan anyaggal találkoztunk, melyek a helyi termelési kultú-
rák, sajátosságok megismertetését mutatták be, vagy az ebekkel való kiemelt foglal-
kozást bizonyították. Ebben az értelemben is nagyobb bátorságra, önállóságra van
szükség - természetesen a tanterv adta lehetőségeken belül. Az elkészítendő munka-
darabok kiválasztásánál a hasznosság elve ugyan elég széleskörűen érvényesül az
anyag tanulságai szerint, mégis további ilyen törekvésekre, ötletességre kell biztat-
nunk iskoláinkat, hiszen ebben a vonatkozásban kimeríthetetlen lehetőségek vannak.
Feladatnak kell tekinteni az oktatás módszerének további fejlesztését is. Ennek
erdekében járá ri, városi központi műhelyeinket módszertani központokká kell fej-
leszteni, ahol a gyakorlati foglalkozásokat tanítók rendszeres továbbképzését meg-
oldjuk. Szükséges eTeket bekapcsolni a központi anyagellátás hálózatába is.

Középiskoláink szakmai előképi'ő munkájának egyik jellemzője és ebből fakadó
problémája az oktatott szakmák sokfélesége egy-egy iskolán belül is. Ez az iskola-
vezetés figyelmének túlzott szétaprózását okozza, valamint nehezíti az úkola főfog-
lalkozású szakemberekkel való ellátását is, a koncentráció megvalósításának nehéz-
ségeiről nem h szólva. Időszerű feladattá vált ebből következően az. egyes közép-
iskolák lehetőség szerinti profilirozása néhány - lehetőleg rokon - szakmára. Ez. jobb
feltételeket teremt a szakmai előképzés színvonalának, tervszerűségnek .és hatékony-
ságának erőteljes javításához is, ami azonnali feladat, különösen a mezőgazdasági
jellegű 5 + i-es képzés területén.

Az eredményeket és problémákat összevetve megállapíthatjuk, hogy a Szolnok
rnptivri Politirh-ikri Kiállítás megrendelése nagyon hasznosnak bizonyult, nagy-
mértékben elősegítette eddiei számottevő eredményeink, bemutatását, ho77.áspeitptt
további fontos tennivalók helyes meghatározásához- Irányító szerveinken r<; iskolá-
inkon, szakembereinken a sor, hogy a tapasztalatok hasznosításával további nasv
lépéseket tehessünk előre megyénkben az iskolareform megvalósításának e fontos
területén.

Bárdi Imre
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