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Korszerű ismeretek—korszerű termelés,
avagy elegendő-e,

amit az iskolában tanultunk
A Debreceni Agrártudományi Egyetem mezőtúri mezőgazdasági gépészeti főis-
kolai kara egyre rangosabb helyet vív ki magának a felsőoktatás honi intéz-
ményei között. Számos, nagy érdeklődéssel kísért rendezvény után így kaphatta
meg a jogot ebben az évben arra, hogy szeptember első hetében, 6-án és 7-én
ők adhassanak otthont egy nemzetközi gépészeti tanácskozásnak. Választott
témája a mezőgazdasági szakemberek műszaki továbbképzése. Több mint há-
romszáz hazai résztvevő mellett három ország — a Szovjetunió, az NDK és
Lengyelország — is elküldte képviselőit. A Magyar Agrártudományi Egyesület
szervezésében megtartott tanácskozás az európai szocialista országok műszaki
és természettudományos szervezetei vezetőinek 1972-ben Moszkvában hozott
határozatának tett eleget, amely szerint az említett témában ötévenként szim-
póziumot kell tartani. A szovjet főváros után Mezőtúr látta tehát vendégül
a tanácskozás résztvevőit, méghozzá azzal a szándékkal, hogy a szakemberek
ne csak élményekben, emlékekben gazdagodva, hanem szakmai ismeretekben is
gyarapodva térhessenek haza. Az eszmecsere során számos előadás hangzott el,
melyet megannyi hozzászólás követett. A fokozott érdeklődés mélyebb oka, hogy
ma már nemcsak szűkebb berkekben, hanem szélesebb körökben is közismert,
hogy a mezőgazdaságnak egyre kevesebb munkáskéz segítségével kell egyre
többet dolgoznia, a lehetőségek szerint még több és még kiválóbb terméket elő-
állítania. A termelést mind tökéletesebb gépek szolgálják, ám ezek irányítására,
a tevékenység megszervezésére csak jól képzett és komplex ismeretekkel ren-
delkező szakemberek vállalkozhatnak.

A jelenlegi helyzetben mit és mennyit vállalhat magára ebből az oktatás,
csupán az alapképzés révén felvértezheti-e hallgatóit olyan ismeretekkel, ame-
lyek birtokában később a bizonyítványt vagy oklevelet tarsolyukban hordó
szakemberek minden esetben megfelelhetnek az élet diktálta követelmények-
nek? Dönteni kell műszaki kérdésekben gyakorta olyan vezetőknek is, akik
korábbi alapképzésük során nem találkoztak olyan ismeretekkel — közgazda-
sági, agronómiai, biológiai stb. — amelyek a jelentkező új technológiák kivá-
lasztásában, alkalmazásában biztonságot adhatnának a legmegfelelőbb döntés-
hez. A szükséges új ismeretekre hol és hogyan tehetnek szert, melyek a módjai,
formái, lehetőségei?

A tanácskozás ezekre a kérdésekre kereste többek között a választ, amikor
mérlegelte a mezőgazdasági gépészeti továbbképzés jelenlegi helyzetét és tapo-
gatta, felvázolta a jövő lehetőségeit. Dr. Soós Gábor államtitkár vitaindító
előadásának néhány részletét a továbbgondolás szándékával adjuk közre.
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Ma már a mezőgazdaság műszaki-anyagi fejlesztéséről nem lehet úgy beszélni,
hogy külön ne térjünk ki a technikát mozgató, a termelést szervező ember meg-
változott szerepére.

Az ágazat előtt álló társadalom- és gazdaságpolitikai feladatok sikeres meg-
oldása a műszaki és anyagi feltételek mellett szükségessé teszi a személyi ténye-
zők összehangolt fejlesztését. A termelőüzemek dolgozóinak, szakembereinek,
vezetőinek korszerű ismeretek alapján végzett munkája, a vezetés és a szervezés
színvonalának emelése, az élenjáró tudományos és műszaki eredmények gyors
alkalmazása a gyakorlatban nélkülözhetetlen eszköz a kitűzött célok megvaló-
sításában.

Az egyre bonyolultabb társadalmi-gazdasági feladatok sikeres megoldásának
személyi feltételei — többek között — a rendszeres és folyamatos továbbképzés
útján teremthetők meg. A mezőgazdaság intenzív fejlesztésének szakaszában
megvalósítandó feladatok különösen fontossá teszik az emberi tényező szerepét,
a vezetők és a szakemberek felkészültségének korszerűsítését és állandó bő-
vítését.

Mezőgazdaságunk fejlődésének jelenlegi szakaszában szemmel láthatóan
felgyorsult a szakosodás. Természetes, hogy az alapképzés az ágazat minden
területén és a képzés minden szintjén igyekszik követni ezt a folyamatot. Ezért
törekszünk arra, hogy az általános, szilárd tudományos alapok lerakása után
a különböző szinten dolgozó szakemberek — egyre inkább munkaterületük
igénye és saját hajlandóságaiknak megfelelően — az ismeretanyag szűkebb,
speciális körét behatóan tanulmányozhassák.

Hangsúlyoznom kell azonban, hogy a szakirányulás nem jelentheti az egye-
temes összefüggések mellőzését vagy elhanyagolását. A szakosodás tehát nem
vezethet az összefüggések szem elől tévesztésére, hiszen arra is törekszünk, hogy
az új igényeknek mindig megfelelő, mint ahogy mondani szokták ..konvertibilis"
szakmunkásokat, technikusokat és mérnököket képezzünk.

Egykoriban az egyetemeken, főiskolákon, a technikumokban és a szakmun-
kásképző intézetekben szerzett ismeretanyag évtizedekig elég volt. Napjainkban
az egyáltalán nem túlzó becslések szerint az ismeretanyag forgási sebessége
4—5 esztendőre szűkült, vagyis ez idő lejártával az elsajátított anyag frissítésre
szorul. Semmiképpen sem akarom lebecsülni a rendszeres és következetes ön-
képzés jelentőségét. Éppen ennek a kiegészítésére és megkönnyítésére alakítot-
tuk ki a továbbképzés szervezetét, alap-, közép- és felsőfokon egyaránt.

A munka melletti tanulásnak napjainkban és a jövőben egyre inkább az
a funkciója kerül előtérbe, hogy segítse az adott szakma egy-egy szűkebb terü-
letének mélyebb megismerését, a specializálódást, illetve az ismeretek — egyre
inkább természetes szükségletté váló — rendszeres elsajátítását, a továbbképzést.

A szervezett alapképzés sohasem volt arra képes, hogy mindazokat az isme-
reteket megtanítsa, amit az emberiség egy-egy szakmában felhalmozott és amire
a szakembereknek — különösen a gyorsan fejlődő mezőgazdasági-műszaki terü-
let szakembereinek — életük folyamán, a munkájuk során szükségük lesz. Az
oktatás nem tudott és egyre inkább nem tud „kész" szakembereket kibocsátani,
mert egy-egy szakmán belül olyan nagy mértékben differenciálódnak a munka-
körök és változnak a termelőeszközök és a felhasznált anyagok, hogy azok mind-
egyikére lehetetlen minden végző szakembert felkészíteni. A mezőgazdasági és
a mezőgazdasági jellegű műszaki alapképzésben nem vezetne kedvező eredmény-
re a szélesebb szakosítás sem. A konkrét munkahely megválasztását ugyanis
elég széles határokon belül, a megszerzett képesítés mellett (és nem egyszer
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annál erősebben) számos tényező — lakás, jövedelmi viszonyok, ismeretség —
befolyásolja.

Az alapképzésben optimálisan megszerezhető ismeretek és szaktudás nagy-
ságát az oktatási idő korlátozott mennyisége, a leendő munkahelyek és beosz-
tások széles köre és eltérő követelményrendszere, a személyek különböző szintű
felkészültsége és érdeklődési köre, valamint az azonos rendeltetésű intézmények
közötti jelentős felszereltség és oktatói felkészültség közötti eltérés is befolyá-
solja és meghatározza.

Az iskolai rendszerű alapképzés így csak azt a feladatot tűzheti maga elé,
hogy olyan viszonylag átfogó szakmai ismeretekkel és szemlélettel vértezze fel
hallgatóit, amelyek a végzés után alkalmassá teszik őket arra, hogy leendő
munkakörük ellátásához szükséges konkrét elméleti és gyakorlati, szakmai isme-
reteket erre a tudásra alapozva megszerezzék. Az ilyen ismeretek mellett olyan
készségeket alakítsanak, illetve fejlesszenek ki, amelyek alkalmassá tehetnek
az adott szakma alkotó művelésére.

Képtelen azonban az oktatás minden tekintetben „kész" szakembereket
kibocsátani más okból is. Nevezetesen azért, mert az ágazat szakmai ismeretei-
nek köre nemcsak példátlan méretekben kiszélesedett, hanem az egyén számára
alig követhető mértékben gyarapodik. Ez pedig azt jelenti, hogy a végzés idő-
szakában esetleg még nem is léteznek azok a tudományos, műszaki-technikai
és szervezési ismeretek, amelyeket a szakembereknek 5—10 év múlva nemcsak
ismerniük, hanem alkalmazniok, sőt a legkiválóbbaknak továbbfejleszteniük is
kell. Nemcsak arról van tehát szó, hogy széles szakmai alapokat kell adni —
mellesleg ez olyan tudás, amelynek az elavulása is lassúbb, kisebb tehát a „feles-
leges" tanulás veszélye — olyan tudást, amelyre alapozva könnyen megszerez-
heti a szakember a speciális szakmai ismereteket, hanem arról is, hogy már
az alapképzés idején ki kell fejleszteni az új befogadásának hajlamát, hogy az új
eredményeket a szakember leendő munkájában gyorsan és hatékonyan tudja
majd adaptálni.

Az elmondottakon kívül még más tényezők is növelik a munka melletti
képzés, a továbbképzés jelentőségét. A tudományban, a felsőfokú képzettséget
igénylő munkakörökben nemcsak a specializáció igénye figyelhető meg, hanem
számos esetben az integrálódás is. A felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök
közül is felsorolhatatlanok azok, amelyek az alapszakmával határos másik szak-
ma, vagy attól teljesen távolálló szakmai ismeretét is feltételezik. (Pl. gépész-
mérnök és a közgazdasági ismeretek, agrármérnök és a műszaki ismeretek,
növényvédő szakmunkás és a technikai eszközök alkalmazása, javítása és kar-
bantartása stb.)

Ilyen szakembereket pedig — a korábban említett okok mellett — már csak
a kis hatékonyság és a rendkívül bonyolult oktatási szervezési feladatok miatt
sem lehet nappali tagozaton képezni.

Ezenkívül az ellátandó feladatok és betöltendő munkahelyeknek van egy
harmadik csoportja is, amelyre csak bizonyos élettapasztalat és konkrét társa-
dalmi vagy termelési gyakorlat birtokában lehet felkészülni. Ilyenek általában
a vezetői funkciók (a vezetőképzésben felsőoktatási intézményeink még csak
a kezdeti lépéseket tették meg) és a kutatói és oktatói munkakörök.

A specializációt, a tudás állandó felfrissítését, az új ismeretek meghatáro-
zott időközönként történő elsajátítását, új szakterület megismerését az oktatási
rendszerben szervezett keretek között csak munka melletti tanulással, megala-
pozott továbbképzéssel lehet megoldani.
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A továbbképzésben is — mint a termelés más területén — három érdeket
kell egyeztetni: a társadalomét, a munkahelyi kollektíváét és az egyénét. Számos
tapasztalat bizonyítja, hogy a „munkáltató" sokszor nem veszi jó néven, ha a
dolgozója tovább akarja képezni magát, tanulni akar. Ennek reális okai is van-
nak, pl. a munkától való távollét, de nem lehet egyetérteni azzal a vezetői maga-
tartással — sajnos, még ilyen példa is van — amelyik kényelemből, érzéketlen-
ségből vagy a leendő személyi konkurrenciától való félelemből akadályozza
beosztottja továbbtanulását.

Nem kisebb gond azonban az sem, amikor a továbbképzésben részt venni
szándékozó feledkezik meg arról, hogy munkahelyének érdekeit sem szabad
szem elől tévesztenie. Teljesen természetes az az igény, hogy a dolgozók olyan
számban vegyenek részt a továbbképzésben, hogy az ne veszélyeztesse a munka-
hely feladatainak ellátását.

A szakember- és vezetőtovábbképzés a gazdaságpolitikai céljaink megvaló-
sításának fontos tényezője. Ezen keresztül a legújabb termelési módszerek és
technológiák, a termelés-szervezés korszerűsítésére hozott intézkedések rövid
úton jutnak el az üzemi vezetőkhöz és szakemberekhez.

Az ágazati továbbképzés feladata a szaktudás speciális irányú fejlesztése,
különös tekintettel a termelési folyamatok koncentrálására, szakosítására és
iparosítására, valamint a gyors ütemű műszáki fejlesztés igényeire, a hatékony-
ság növelésére. Emellett jelentős feladat a vezetői készség és képesség fejlesz-
tése, ezen keresztül az üzemi vezetés színvonalának folyamatos emelése.

A továbbképzéssel szemben támasztott követelményeket a konvertibilis
alapképzés, a gyorsan változó technika és technológia egyaránt növeli.

A továbbképzés feladatait bővítik a termelés határterületein jelentkező —
kémiai, biológiai, matematikai, kereskedelmi, beruházási, szervezési és jogi irá-
nyú — továbbképzésre vonatkozó igények.

Országunkban az V. ötéves terv első felében a továbbképzési program kiala-
kításánál, az ágazatot érintő termelés-politikai célkitűzésekből indultunk ki.
Ennek megfelelően olyan továbbképzési szintekre és témákra összpontosítottunk,
amelyek segítik az ágazat legfontosabb termelési feladatainak végrehajtását.

A továbbképzés rendszerét a termelés igényeinek megfelelően alakítottuk
és úgy fejlesztettük, hogy az ágazat területén a mezőgazdaságban és élelmiszer-
termelésben szakirányú munkakörben dolgozó mintegy 800 ezer fizikai, valamint
150 ezer műszaki és adminisztratív dolgozó rendszeres, átlagosan 5—8 évenkénti
továbbképzését lehetővé tegye.

Célunk, hogy a felsőfokú végzettségű szakemberek ötévenként, a techni-
kusok négyévenként, a szak- és betanított munkások pedig munkaterületük
műszaki fejlődésével összhangban rendszeresen vegyenek részt szakmai tovább-
képzésben.

Az ágazat területén az egyes képzési szinteken — beleértve a műszaki tar-
talmú továbbképzéseket is — a következő fontosabb tendenciák jelentkeztek.

A képesítéshez kötött munkás, szakmunkás és szakmunkás-továbbképző
tanfolyamokon évente átlagosan 15—17 ezer dolgozó tesz vizsgát a következő
megoszlás szerint: betanítottmunkás-képzésben 10—12 ezer, szakmunkásképzés-
ben 4 ezer, szakmunkás-továbbképzésben 2—3 ezer. A képzést nem nyújtó cél-
tanfolyamokon (különösen az iparszerű termelési rendszerek által szervezett
továbbképzésben) további 52—60 ezer dolgozó jut évente új gyakorlati és elmé-
leti ismeretek birtokába.

Ezek a számok tartalmilag színvonalas, többnyire új munkamódszereket
tartalmazó termelési eljárások bevezetésének előkészítését szolgáló továbbkép-
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zést jelentenek. Kedvező tapasztalat, hogy a korábbi évekkel szemben a képesí-
tést nyújtó továbbképzéseknél a nők aránya 27%-ra, a képesítést nem nyújtó
továbbképzéseknél pedig 28—30%-ra nőtt.

Ebben a képzésben változatlanul jelentős a traktorvezetői, mezőgazdasági
munkagépkezelői, gépkarbantartás- és javítás területén dolgozók száma, örven-
detes azonban, hogy a korszerű öntözési, növényvédelmi és állattenyésztési tech-
nológiák gépi hátterét biztosító szakmunkások száma jelentősen növekedett
a továbbképzésekben.

Az elmúlt évek során ezen a területen növekedett az ismeret-felújító, korsze-
rűsítő és az ismeretbővítő továbbképzések száma. A rövidebb időtartamú, az
üzemi termelésfejlesztési feladatok végrehajtásához az új géptípusok és beren-
dezések kezelésének elsajátítására irányuló továbbképzés a jelenlegi időszakban
semmivel nem pótolható — a termelési rendszerek speciális feladataihoz alkal-
mazkodó továbbképzési tevékenysége is. Az üzemek ilyen irányú továbbképzé-
séhez a szakmunkás-továbbképző intézeteink számottevő segítséget nyújtottak.

Tapasztalatok igazolják, hogy az üzemekben dolgozók műszaki képzése és
továbbképzése iránti igény érezhetően növekszik, de még mindig gátolja széle-
sebb körű kibontakozását, hogy az üzemi vezetők: a továbbképzésben való
részvétel anyagi ösztönzésére nem fordítanak elegendő gondot; a tervezett
továbbképzést az érintett dolgozókkal nem mindig beszélik meg; a tervben
olyan igényt is feltüntetnek, amelyhez az előírt alapképzettségű dolgozók a ter-
vezett létszámban nem állnak rendelkezésre.

Az ágazati termelésben megvalósuló technikai-technológiai fejlődés, a ter-
mékszakosodás, a termelési rendszerek térhódítása következtében egyre maga-
sabb igény merül fel a közvetlen munkahelyi vezetők, a nagy értékű gépek,
termelőberendezések üzemeltetését mind nagyobb számban végző és közvetlenül
irányító középfokú végzettségű szakemberek továbbképzése iránt is. Az igény
egyaránt jelentkezik a létszám növelésére, valamint a korszerű tananyag nyúj-
tására.

Éves szinten mintegy 8—10 ezer középszintű szakvezető továbbképzésében
50%-ban részesednek a műszaki jellegű gyakorlati tevékenységet folytatók. A
továbbképzés színvonalát biztosítja, hogy munkaidő alatt, bentlakásos formá-
ban, előre jóváhagyott tematika alapján elméletileg jól felkészült szakemberek
megfelelő gyakorlati ismeretek birtokában az élenjáró termeléssel együttmű-
ködve szervezik a továbbképzést.

Országunkban jelenleg évente mintegy hétezer szakember végez az egyete-
meken és a főiskolákon. A koncentráció és a szakosodás a szakmai vezetők
szakosodását és továbbképzését is befolyásolja. Az ágazati irányítás a vállalat
vezetésétől, valamint a termelésirányítás a termelésfejlesztéstől egyre inkább
szétválik. E speciális továbbképzésre a szakmérnökképzéstől kezdve a szervezett
továbbképzés megfelelő szintű differenciálódást nyújt. Évente 4—5 ezer mérnöki
diplomával rendelkező szakember továbbképzésére nyílik lehetőség. A tovább-
képzés rendezésének céljától, mélyétől függően jelentős színvonalkülönbségek,
és eltérő szakmák nehezítik a tanfolyamok sikerét. A felsőszintű továbbképzés-
ben egyre nagyobb arányban részesedik a vezetői és szervezői ismeret oktatása,
valamint a megfelelő szintű politikai felkészítés is.

A továbbképzés mai szintjén egyetlen továbbképzési formában sem nélkü-
lözhető az új műszaki ismeretek tételes, illetve átfogó ismertetése. A termelés
során felhasználásra kerülő anyagok és eszközök energiacentrikus és jövedel-
mező felhasználása csak megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkező dolgo-
zók, szakemberek és vezetők céltudatos együttműködése útján realizálódhat.
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A továbbképzés erkölcsi és jogi kereteinek megteremtése mellett az évek
során kialakult a továbbképzés szakmailag és területileg jól elhatárolt és ered-
ményesen funkcionáló szervezete is. Az alapvető tárgyi és az egyre magasabb
színvonalú személyi feltételek megteremtése mellett fokozott figyelmet fordí-
tunk a továbbképzés tartalmi részének fejlesztésére is. A tudományosan meg-
alapozott tematikák, a sikeres gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkező oktatók
és kutatók tevékenysége ma már a termelési költségek csökkentésében és a ter-
méshozamok növekedésében is jelentkeznek.

Az elért eredmények mellett azonban jelentkeznek az objektív és szubjektív
tényezőkből adódó problémák, melyek meghatározzák a továbbképzés jövőbeni
feladatait is: a tervezési módszereket, a továbbképzésben részt vevők anyagi
és erkölcsi elismerésének rendszerét a vállalati (termelési) igényeknek megfe-
lelően kell fejleszteni; tovább kell javítani az oktatási intézmények, vállalatok
kapcsolatát a továbbképzésben; a gyakorlati oktatás és továbbképzés érdekében
a gyakorlat igényeinek megfelelően differenciáltan kell fejleszteni a termelési
rendszerek továbbképző központjait, az üzemek oktatási bázisait és a bemutató-
gazdaságok rendszerét. A termelési és egyéni érdekek figyelembevételével na-
gyobb figyelmet kell fordítani az üzemmérnökök, főiskolán végzettek tovább-
képzésére.

A különböző szintű továbbképzési formákban szélesíteni kell a nők és fia-
talok részvételi lehetőségeit; megalapozottabbá és szervezettebbé kell tenni a
MÉM Mérnök- és Vezetőképző Intézet és a vidéki továbbképzési központok
közötti tevékenységet — például meg kell szüntetni a még ma is tapasztalható
indokolatlan különbségeket és átfedéseket; a továbbképzés módszertanának
tudományos továbbfejlesztése mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni a tan-
anyaggal való központi ellátásra, az oktatási anyag elsajátításának hatékony
ellenőrzésére. A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások koncentrálásával meg
kell oldani a továbbképzés kulturált tárgyi feltételeit (termek, szállók, bemutató-
termek, kabinettek stb.).

Külön szeretnék szólni a továbbképzés módszerének fejlesztéséről. Az alap-
képzés didaktikája kétségtelenül sok olyan általános törvényszerűséget tartal-
maz, amely a képzés minden szakaszára, így a továbbképzésben is érvényes.
Gyakran tapasztaljuk azonban, hogy megfeledkeznek arról, hogy az azonosság
mellett számottevőek az eltérések is.

A továbbképzésben résztvevő személyek leglényegesebb sajátossága a kifej-
lett gondolkodás. Jelentős tényező továbbá a munkás vagy vezető bő tapaszta-
latállománya, fogalomkészlete és szókincse. A tapasztalatok az évek során
rétegződtek. Emiatt gondot is okoz, hogy újabb viszonylatokban nehezen ren-
dezhetők. A termelés különböző szintjén tevékenykedő ember kialakult érzelmi
beállítottsággal, szokásokkal, megrögzött jártasság- és készségrendszerrel ren-
delkezik, melyeket szintén nehéz megváltoztatni, és különösen nehéz új szoká-
sokat, készségeket kialakítani.

Figyelemre méltó az is, hogy egyrészt a továbbképzés szervezőjének mun-
kája során állandóan figyelembe kell vennie, hogy önálló személyiséggel van
dolga, aki ahhoz szokott, hogy önmagát irányítsa, esetleg nagyobb szakmai
közösségek dolgaiban is maga döntsön. Ez a tapasztalat és felkészültség megkí-
vánja az emberi-szakmai egyenrangúságnak az elismerését. Másrészt számolni
kell azzal, hogy a továbbképzésben részt vevőnek szakmai meggyőződése, gya-
korlati tapasztalata van, él benne bizonyos visszatartás olyan rendszere, amely
például nehezíti, hogy kérdezzen, ha netán nem ért valamit.

Az is tény, hogy a továbbképzésben részt vevő szigorúbb, objektíve kritiku-
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sabb bírálója oktatójának, mint az alapképzés résztvevője, és ezt a kritikát gyako-
rolja is. Fontosnak tartom a továbbképzés során figyelembe venni, hogy a to-
vábbképzésre beiskolázottnak magával hozott „tanulási" szokásai vannak. Elvá-
rásai, elképzelései alakulnak ki az oktatásról, a tananyagról, az oktatóról —
előadókról — melyeket tekintetbe kell venni.

A továbbképzés folyamatára, mint a tudás elsajátításának rendjére jellem-
ző, hogy általában másodlagos vagy harmadlagos tevékenység. Az új ismeretek
elsajátítását általában munkavégzés előzi meg, amely fáradsággal jár, ami csök-
kentheti a képzés eredményességét. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy az új
ismeretek elsajátítására fordítható idő nagyságát elsődlegesen a munkaidő
szabja meg.

Sajnos — és ezt nem lehet tagadni —, felsőoktatási intézményeinkben ma
m ég gyakran lényegében hasonló formák között, ugyanazon módszerekkel,
eszközökkel képezik a továbbképzésen részt vevőket, mint a hallgatókat. Még
nem alakultak ki azok a speciális, rugalmas kötetlenebb formák, hatékony
módszerek, célszerűen használható segédletek, amelyek az alapképzésnél lénye-
gesen különböző feltételek között a munka melletti továbbképzést a legeredmé-
nyesebben szolgálhatják. A korszerűsítés azonban már megkezdődött.

Külön szeretnék szólni a műszaki továbbképzés speciális problémáiról és
feladatairól. A gépesítési és energiaellátási szakterületen dolgozóknak alapvetően
két nagy szakmai területre bontható tevékenységet kell ellátniuk: a gépüze-
meltetést és a műszaki ellátást. Mindkét területen gyorsan változó feladatokat
jelentősen megújuló eszközökkel kell megoldani. A gépüzemelés területén a
szántóföldi, kertészeti, illetve állattenyésztési géppark üzemeltetésének irányí-
tása, továbbá a szállítások összefogása és az energiagazdálkodás kíván magas-
szintű felkészültségű szakembert.

A műszaki kiszolgálás, valamint a javító- és szervizműhelyek napi tevé-
kenysége a termelés egészére meghatározó. Mindezek megkövetelik, hogy a to-
vábbképzésben egyre nagyobb helyet kapjon: az új gépek, berendezések és
technológiák megismertetése, üzemeltetésének elsajátítása; a kisegítő folyama-
tok műszaki fejlesztésének kérdése; a változó technológia változó kiszolgálást
és munkaszervezést igényel, hatékony kihasználása érdekében elkerülhetetlen
a kapcsolódó szervezési ismeretek oktatása; a műszaki és gépi berendezések
üzemelését a nagyobb hozamok és jövedelem elérése érdekében alkalmazzák
a vállalatok, ezért megfelelő arányban számolni kell közgazdasági és ökonómiai
ismeretek oktatásával is; a kapacitáskihasználás javítása szükségessé teszi a
javítási és karbantartási ismeretek tematikába történő beépítését.

Fel kell hívnom a figyelmet, hogy a korszerű technológia nem egy esetben
nagyobb baleseti lehetőségeket rejt magában, ezért gondolni kell az elméleti
és műszaki ismereteken túl a begyakorlás lehetőségének biztosítására, illetve
a baleseti védőrendszabályok, a munkavédelmi előírások ismertetésére is.

A műszaki továbbképzés komplex folyamat. A felsorolt tényezőkön kívül
nehezíti a képzés helyzetét az a tény, hogy a továbbképzésben részt vevők álta-
lában eltérő színvonalú üzemekben tevékenykednek. Mindez feltételezi, hogy
a tanfolyamok szervezése során: számolni kell a termelésben sikeresen tevé-
kenykedő, jól felkészült szakemberek oktatásba történő nagyobb arányú bevo-
nására; az elméletileg elsajátított ismeretek gyakorlatban történő hasznosítás
feltételeinek megteremtésére; a műszaki jellegű továbbképzés egyre nagyobb
teret kell, hogy kapjon a nem műszaki területeken dolgozó szakmunkások, szak-
emberek közében is.
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