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Hová, merre középiskolás ifjúság?
Ahogy az iskolaigazgatók látják

Az iskola olyan társadalmi intézmény, amelynek működéséről — a szakem-
bereken kívül is — mindig mindenki valahogyan vélekedik, rosszabb-jobb ered-
ményeiben érdekelt, érintett.

Nem véletlen, hiszen az iskola sok társadalmi feszültség, ellentmondás cso-
mópontjában áll. Ám ez a szerepe soha nem passzivitást jelent. Jól választott ok-
tatási-nevelési gyakorlattal problémáink megoldása felé vihet, a rossz módsze-
rek viszont felerősíthetik az ellentmondásokat. Szolgálhatnak, sőt elindíthatnak
pozitív tartalmú társadalmi mozgásokat, de válhatnak társadalmi korlátok fenn-
tartásának eszközévé.

A Jászkunság a most is folyó eszmecserékbe úgy kapcsolódik be, hogy az
iskolaügy valóságos érintettjeire, a diákokra figyel. A középiskolás korú ifjúság
helyzetére, problémáira irányuló kérdéseinkre Szolnok megyei iskolaigazgatók-
tól kértünk választ. Tizenhat gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző
intézet vezetőjének küldték el kérdéseinket az iskolákat úgy kiválasztva, hogy
a 16 iskolában a megyére jellemző iskolatípus-arányok jelenjenek meg. Ha ezek
az arányok mégis pontatlannak tűnnek majd, azért lehetséges, mert tizenhat he-
lyett csak kilenc iskolaigazgatótól kaptunk választ. Kár.

Bár a kívántnál kisebb a „minta", az anyag olyan bőséges, hogy másfél
Jászkunság számot tenne ki. Ennek azonban csak töredékét tudjuk az olvasók-
hoz eljutattni, bízván abban, hogy most az érdeklődésre leginkább számottartó,
továbbgondolásra leginkább inspiráló és segítő válaszrészleteket közöljük, még-
pedig a lehető legkevesebb átfedéssel, ismétléssel. A közreadott anyag értéke
sokszínűségében van.

A diák-társadalmat természetesen más-másképpen látják és láttatják igaz-
gatóink, hiszen nagyon különböző tartamú gyakorlat, — így tapasztalat — áll
mögöttük, különböző lehet a pedagógiai-pszichológiai felkészültségük, a gyerek-
központúságuk mértéke, különböző mélységű a szociológiai tudatosságuk, kü-
lönböző érzelmi beállítottsággal beszélnek, nem is szólva külön a három iskola-
típus objektív különbségeiről. Mivel az olvasónak éppen ez a „más-másképpen
gondoljuk és csináljuk" lehet érdekes, nem volt szándékunk a rendelkezésünkre
álló anyagban való válogatás során saját véleményünket érvényesíteni. Egysze-
rűbben: nem minden közreadott gondolattal értünk egyet. így viszont az olvasó
maga választhatja ki, hogy mely álláspont áll hozzá legközelebb, s melyeket uta-
sít el. A szerkesztőségi megjegyzések célja sem több, mint összegezni a vélemé-
nyeket, vagy irányítani az olvasó figyelmét a nyitva maradt vagy feltétlenül to-
vábbgondolandó kérdésekre. A Jászkunság szerkesztősége és valamennyi neve-
lési ügyek iránt érdeklődő pedagógus és szülő nevében köszönjük, hogy hivata-
los igazgatói teendőik mellett vállalkoztak kérdéseink végiggondolására és gon-
dolataik papírra vetésére:
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I Ha az ifjú nemzedékkel problémáink, konfliktusaink vannak, gyakran
• hangzik el — a gondok okát és forrását megjelölve — . . . mert a készbe
születtek, mindent megkaptak... és közben egyszerűen anyagi természetű
dolgokra gondolnak. A megállapítás azonban így is folytatható: „készen"
kapták az eszméket, elveket, normákat is, még egy „fényes szellő" sem ada-
tot meg nekik. Hogyan vélekedik ön erről?

Minden nemzedék egy bizonyos „készbe születik" és készen kapja az anya-
giakon túl az eszmék, elvek, normák sokaságát is, de jaj annak a nemzedéknek,
amely nem tudja ezek közül megkeresni és megtalálni a helyest, az előre muta-
tót, a hasznosat. (Kocsis)

A „készen kapott eszmékkel" való azonosulás legalább olyan erőfeszítést
igényel, mint választani. (Huszár)

A mai középnemzedék élte át a legnagyobb változást: látszólag ellentmond
ennek, hogy az életszemlélet eltérése mégsem közte és apái közt, hanem közte
és gyermekei között erősebb. A mai felnőtt nemzedék tagjai „átmeneti korszak"
emberei, a mai fiatalokat nevelő felnőttek maguk is rengeteg ellentmondást hor-
doznak. (Kissné)

Valóban a társadalomban a 40—50—60 évesek körében kitapintható volt az
elmúlt évtizedekben egy történelmet kisajátító jelenség, amely szerint a törté-
nelem mérlegén már régen megméretett időszakokra, mint „nagy időkre" em-
lékeznek. (Izsóné)

Elég baj az, hogy a felnőttek, a régi „harcosok" közül sokan késznek, örök-
nek tekintik eszméinket, az ezekből fakadó erkölcsi normákat, a társadalmi
érintkezési szokásokat, stb. Nagyon helyesen teszik a fiatalok, ha a „kész", az
öröknek hitt eszmék ellen lázadnak. Csakhogy: nagyon helytelenül „lázad" az,
aki mindent el akar vetni, amit apáik alkottak. A történelem időbeli folyto-
nosság. A marxizmusnak pedig éppen a megújíthatóság, a fejleszthetőség a leg-
főbb jellemzője és értéke szemben az idealista filozófiák zártságával, merevsé-
gével. Tehát ha az ifjúság az alapjaiban jónak tartott világunk még jobbá téte-
léért harcol, s ebből fakad a felnőttekkel való konfliktusa, ennek csak örülni
kell. Az ilyen fajta konfliktus ugyanis csak az olyan felnőttekkel szemben ala-
kul ki, akik elveikben, szokásaikban megcsontosadtak, s elleneztek minden vál-
toztatást (Páldi)

Nekünk az iskolában sem a megelőző, sem a jelenlegi időszakban felnövek-
vő új nemzedékkel generációs gondunk nem volt és jelenleg sincs. Nem kevés
esetben minden különösebb magyarázkodás nélkül tudomásul vétetünk és véte-
tek dolgokat a tanulókkal s nem engedem meg, hogy a tanulók akár az iskola
egyetlen tanárával is vitatkozzanak, az meg, hogy velem vitatkozzanak, az ki
van zárva. Lehet, hogy ez úgy hat valaki fülének, hogy itt ebben az iskolában
valami diktatúra van. Ez így merő tévedés, — rend van, ennyi az egész (Halász)
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Az ifjúsággal nekünk nem általában lehetnek problémáink, legalábbis ne-
kem eddig csak bizonyos fiatallal bizonyos esetben volt egy vagy több meghatá-
rozott és konkrét konfliktusom. így receptem sincs a megoldásra hiszen felfo-
gásomból következik, hogy minden tanulóhoz, fiatalhoz más-más út vezet, s a
konfliktusok megoldása csak egyedi, egyénekre szabott lehet. (Kalmárné)

A „fényes szellő" nem hatott rájuk, de a társadalmi tudat formálásában a
marxista—leninista eszmék hatnak. Ifjúságunk nagy része látja és megtalálja
helyét napjaink feladatai között. (Izsóné)

Készen kapják az anyagi javakat, olykor a szülők hibájából túl bőkezűen is,
mivel semmiféle módon nem dolgoznak meg érte, nem is becsülik. Számukra az
anyagi javaknak 14—18 éves korban nincs is értékük... (Páldi)

Végreredményben azért dogoztunk, dolgozunk, hogy gyermekeinknek sok-
kal jobb legyen az élete. (Tóth)

Az anyagi lét túlzott építgetés közben szülő és gyermek elmennek egymás
mellett, bár a szülő úgy véli, hogy „mindent megkap" a gyermek. Az anyagi jó-
lét, az embert szolgáló tárgyi világ történelem és eszmék nélkül társadalmi, de
egyéni szempontból is céltalan, úttalan világba vezethet. (Izsóné)

Az, hogy a mai fiatalok sokkal többet kapnak a családtól is, a társadalomtól
is, és ezen belül az iskolától is, ezt természetesnek kell venni s azzal kell csupán
vigyázni, hogy ebből visszaélés ne legyen. (Halász)

Gyermekeink, különösen a tízenévesek, valóban a készbe születtek, anyagi-
lag legalábbis. Nagyon igaz, hogy „teher alatt nő a pálma" — de nem az ő hibá-
juk, hogy nélkülözésben nincs részük, s ezt nem is kívánjuk nekik; miért vet-
jük hát a szemükre? (Kissné)

Magam is az „ifjú nemzedékhez" tartozónak érzem magam, hiszen alig múl-
tam el 30 éves, tehát nagyon sok mindent készen kaptam én is, mégsem érzem,
hogy ez a hátrányomra vált volna vagy túlzott előnyökhöz juttatott. Nem sza-
bad a mai fiataloktól számonkérni azt, hogy nem a fényes szellő korszakában
születtek. (Kalmárné)

A „mindent megkapnak és mégis... " sztereotip kifejezés, jellegzetessége és
hibája, hogy valahol elkerüli a lényeget. A gond igazán nem az, hogy „kapják"
(ti. a fiatalok), hanem inkább ahogyan „adják" (ti. a felnőttek).

Valószínű, hogy „valami más" helyett adják az anyagi javakat abból, amit
„valami más" helyett szereztek ők maguk is (lásd felnőttek ostorozása az anyagi
javak hajszolása miatt — mint újabb sztereotípia) és a többszörös pótcselekvés,
hamis gesztus után valami egészen mást kapnak vissza gyerekeiktől, mint amit
várnak (V. ö. IV. kérdés: család és deviáns gyerek). Ám ez a fajta készbe szüle-
tés nem feltétlenül oka az esetleges szembefordulásuknak, főleg akkor, ha a
folytatás, a felnőtté válás folyamata az alábbiak szerint megy: (Szerk.)

Számukra az anyagi javaknak 14—18 éves korban nincs is értékük, később
viszont — átvéve a szülők helytelen értékrendjét — túlzottan is az anyagiak
rabjai lesznek. (Páldi)

2. Az iskola társadalmi meghatározottsága és viszonylagos önállósága ismert.
Jelenleg melyek azok a hatások, melyek begyűrűzését szívesen megakadá-

lyozná — ha tehetné — mert az iskola nevelési törekvései ellen hatnak?
A társadalmi meghatározottság és a viszonylagos önállóság dialektikus egy-

sége jól megvalósul nálunk is. Sem az állami, sem a társadalmi szervek részéről
nincsenek olyan negatív hatások, amelyek a nevelő-oktató munkánkat akadá-
lyoznák. (Tóth)
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Meggyőződésem, hogy a „steril" iskola több kárt csinálna, mint hasznot. Ne-
künk nem a „külső ártalmaktól" kell hermetikusan elzárni a tanulót, hanem fel-
készíteni lehetőség szerint mindazokra a magatartási szabályokra, viselkedési
módokra, amelyekkel a káros hatásokat kivédheti. Csak pozitív példákkal nem
nevelhetünk, mert az iskolán kívül kicsúszik a tanuló lába alól a talaj.
(Kalmárné)

Ma az iskola sokkal nyitottabb, mint bármikor volt. Viszonylagos önálló-
ságára szükség van, de ez kisebb (nagyon sok okból), mint korábban volt. Az is-
kola egyes társadalmi jelenségek negatív voltát tudja legjobb esetben megvilá-
gítani; a társadalomnak magának kell szembenéznie és megküzdenie ezekkel a
negatív társadalmi jelenségekkel. (Kissné)

A társadalom visszásságait mindaddig, amíg az iskolában példamutató rend
van, lehet kompenzálni, s igazán nem nehéz úgy nevelni, hogy a kirívó (ez soha-
sem jellemző egy társadalomra) jelenségeket pellengérre lehet és kell is állí-
tani. (Halász)

Konkrétabban:
Nem szerencsés, hogy a nemi életre való nevelés és egyáltalán az ekörüli

polemizáció szinte országos méreteket öltött s már úgy nézett ki, hogy ez az el-
sődleges a mi ifjúságunk életében. Nem szerencsés, hogy a magyar filmeknek
(sajnos elég soknak) központi témája lett a meztelenkedés és a nem egyszer eh-
hez csatlakozó — sokszor undorító — szexualitás. (Halász)

. . . a túlzott felgyorsult élettempó emberi kapcsolatokra gyakorolt negatív
hatása. (Huszár)

Nem használ a nevelésnek és a nyelvművelésnek az sem, hogy a mai iroda-
lom nem kevés kiadványa hemzseg a trágár kifejezésektől, a papír ugyan el-
bírja, de sem a nevelésnek, sem a szép magyar beszédnek nem használ, sőt na-
gyon is árt. Egy ilyen jelenség még a társadalom felől az italozás. Nem szabad
elfogadni, hogy az italozás lehet egy kornak a jellemzője. Az italra valahol rá
kell szokni, sajnos a hozzáférhetőségen keresztül ennek a lehetősége fennáll.
(Halász)

Az iskolai nevelés ellen hatnak a KISZ formális, nem differenciált tevé-
kenységei, bürokratikus vonásai, a sportmozgalomban tapasztalt nevelési hiá-
nyosságok. A tömegkommunikációs eszközök helytelen műsorai. (Fehérváriné)

A felnőttek egy részének önzése, anyagiassága, megalkuvása és a közügyek
iránti közömbössége. (Páldi)

Ilyennek tartom pl.: a kispolgári szemléletet és életmódot; a munkamorál
hiányosságainak, a korrupciónak, a visszaéléseknek kétségtelen meglétét és ezek
káros általánosítását; a három világrendszer és egyes államok (pl. egyes fejlett
tőkésországok, a Szovjetunió, hazánk) megítélésének torz, antidialektikus voná-
sait, stb. De a társadalom se igényelheti, hogy minden egyes iskolán kívüli ese-
ményt és hatást integrálni, sőt kompenzálni tudjunk, erre nincs mód és idő az
iskolában. (Kissné)

3 Az előbbi kérdésnek egy másik oldalára irányítja a figyelmet az, hogy a
• gyerekeket sokkal több élmény és hatás érheti az iskola falain kívül is,
mint az előző korosztályokat. A fiatalok „nyitottak", az iskola intézménye —
viszonylagos önállósága miatt — sok tekintetben még zárt. Nem járhat-e ez
egy olyan következménnyel, hogy egy-egy fiatal személyiségvonásainak na-
gyobb Mnyada nem az iskolában jut kifejezésre, és ott fejlődik, hanem kívül-
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reked, irányítás és az ellenőrzés nélkül alakul, szándékunktól függetlenül, sőt
néha ellenére?

A kérdésre adható legegyszerűbb válasz az, hogy járhat olyan következ-
ménnyel, hogy egy-egy fiatal személyiségvonásainak nagyobb hányada nem az
iskolában jut kifejezésre. (Kalmárné)

Egy amerikai vizsgálat szerint az iskolának mintegy 20 százalékos a szerepe
abban, amivé egy gyermek válhat. (Páldi)

Az iskola elsődleges személyiségformáló szerepét a középfokú intézmények-
ben már rég elvesztette véleményem szerint. (Tóth)

Igen kevés azon tanulók száma, akik kicsúsznak az iskolai ellenőrzés alól és
döntően a külső tényezők formálják egyéniségét, emberi arculatát. (Izsóné)

Függetlenül attól, hogy a család után az iskola a leghatásosabb személyiség-
formáló tényező, és az ifjúság az iskola falai között tölti ideje nagy részét, az is-
kola nem léphet fel a nevelésben a teljesség igényével.(ízsóné}

Mit lehet tenni? Röviden: az iskolát még nyitottabbá, a benne folyó neve-
lőmunkát hatékonyabbá, az iskolán kívüli hatóerőket pozitívabbá kell tenni,
nemcsak hangoztatni kell a „nevelő társadalom" igényét, hanem közelebb is jut-
ni hozzá! (Kissné)

Véleményem szerint a korszerű, az „életszagú" iskola tudatosan nyújt olyan
élmény anyagot, s olyan segítséget a fiataloknak, hogy személyiségvonásaiknak
nagyobb hányada az iskolai hatásokra fejlődjék. (Fehérváriné)

Lényegre irányuló fogalmazás, még pontosítandó és nem túlléphető azonban
az a kérdés: hogyan kell ezt csinálni? Ki közvetítse ezt az élményanyagot, mi-
lyen módon és mikor? A tanár a tanórán, külön foglalkozásokon, szervezetten,
spontán módon, szünetekben? Van-e valamilyen specifikuma ennek az élmény-
anyagnak, vagy nem más és több, mint a gyerekek „saját" élményének feldolgo-
zása, negatívnak, pozitívnak egyaránt? Nem fakadhatna ez az élmény a közös
gondolkodásból, a tanár és diák egymásratalálásából, az egymásra figyelés hite-
les érzetéből, öröméből? Avagy ilyenfajta élmény csak a család mikroközössé-
gében képzelhető el? Ha erre a családok egy része nem alkalmas, a „labda"
máris az iskoláé? (Szerk.)

A szocialista nevelőiskolának az lenne a feladata, hogy minden külső hatást
feltérképezzen, ismerjen, a pedagógia radarjával felfogja és a hatásokat elemez-
ve, értékelve, beépítse nevelési rendszerébe. Amíg az iskola erre nem képes, nem
beszélhetünk nevelőiskoláról. Ma még erre kevés iskola képes. A ma nevelője
alig ismeri a családokat, nem ismeri a baráti köröket, a sport- és különböző
művészeti egyesületekben a tanulókat érő hatásokat, nincs idejük — soknak
nincs igénye sem — megnézni a legfontosabb színházi előadásokat, a legfonto-
sabb filmeket, elolvasni a legfontosabb könyveket, megnézni a tv-adásokat stb.
stb. Minderre sohasem lesz képes, de a nevelési szempontból fontos dolgok meg-
nézésére, meghallgatására fel kellene szabadítani a pedagógust a ma őt terhelő
sok felesleges dologtól. Előbb azonban alkalmassá is kell tenni arra, hogy ezeket
értő módon befogadja és a nevelő-oktató munkában felhasználja. Ha a tanulók
személyisége nagy százalékban az iskolán kívüli hatásokra fejlődik, annak az
iskola is oka. Az ok lehet az, hogy nem jó az iskola légköre, a tanuló nem érzi
jól magát az iskolában, s menekül olyan közösségbe, ahol kellemes a légkör
és megértik őt. A másik ok az lehet, ha az iskola nem ad lehetőséget arra, hogy
a tanuló adottságait kibontakoztassa, ha nem ad lehetőséget a gazdag, tartal-
mas, színes fiatalos diákéletre. Ha ez úgy van, akkor rossz az iskola nevelési
rendszere, és hibás az ifjúsági szervezet is. (Páldi)
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4 Minden iskolában akad úgynevezett nehezen kezelhető, rosszabb esetben
• deviáns magatartása tanuló, előfordulnak fegyelmi ügyek. Milyen háttere,
mozgatója van ezeknek a magatartásformáknak? Mit tudnak tenni ezekért a
fiatalokért? Mit mondanak'önnek a következő szavak, nevek: „csövesek",
„szipózás", Hobó, Beatrice, EDDA.

Az iskolában — szerencsés véletlen folytán nem igen akadt nehezen kezel-
hető, ún. deviáns magatartású tanuló, az utóbbi öt évben összesen három esettel
találkoztam. Az a kevés, ami eddig akadt, sajnos olyan háttérrel rendelkezett,
olyan baráti környezete volt, ami mindent megmagyarázott. (Halász)

Iskolánkban nehezen nevelhető tanulók jelentős számmal vannak. Magatar-
tásuk háttere — szinte minden esetben a rossz családi háttér, az alkoholizmus,
az anyagi javak hajszolásából eredő idegfeszültség, kíméletlenség, durvaság, fi-
zikai bántalmazás, elhagyatottság. (Fehérváriné)

Az ilyen magatartásformák háttere legtöbb, sőt minden esetben a rendezet-
len családi élet. Ebből ered a különböző csoportokhoz való csatlakozás, esetleg a
„magam útját járom" felfogás, vagy a „csak azért is", de néha a csüggedés, a
„minden mindegy" hangulati eluralkodása, nem ritkán a „csak vicceltem" elmé-
let terjedése, amely felelőtlenül komoly durvaságokban nyilvánul meg. (Kocsis)

Kevés ilyen esettel találkozhatunk. így, amikor ezen magatartásformák
mozgatóiról kell szólni, konkrétumokban gondolkodunk. Az előforduló (2—3)
esetben rendezetlen családi háttér, szeretethiány okozta a család elhagyását és a
„csöves-közösség" keresését. (Huszár)

Az utóbbi két évben az ezen magatartású tanulók sokkal több fejtörést
okoznak nekünk. Az igazolatlan óramulasztások száma nő. Már második éve
jelentkezik az a tény, hogy az új első osztályosokkal van a legtöbb magatartási
probléma. Egyes leánytanulók szívesen elmaradtak az iskolából a vasútállomá-
son, az autóbusz-pályaudvaron és a művelődési házban. Iskolába nem járó, vagy
náluknál idősebb fiúk társaságában töltötték el az időt. A fiútanulók körében
főleg az alkohol jelent veszélyt. (Tóth)

Meggyőződésem, hogy a gondok ott a nagyobbak, ahol nagyobb a csábítás,
tehát a nagyobb városokban. Ez eddig nálunk, a mi iskolánkban gondot nem
jelentett, örömömre! (Kalmárné)

A problémák háttere: a család gyenge vonzereje, széthullása, vagy a túlzott
kényeztetés, a követelményállítás hiánya; ritka esetben túlzottan konzervatív,
merev nevelési elvek alkalmazása, amely ellenállást vált ki; rossz hatású baráti
kör; erkölcsi gátak kialakulásának hiánya. (Kissné)

Igazgatói, tantestületi szintű fegyelmi ügyek nincsenek, vagy alig vannak.
Lehet, hogy ennek egyik forrása talán az, hogy ma az iskola kevésbé tarthat
igényt a tanulók iskolán kívüli életvitelének ellenőrzésére. (Izsóné)

Eddig a gondokat a szülői házzal együtt sikerült megoldani. Ügy vélem, a
fiatalokban a dac, a szembefordulás miattunk, felnőttek miatt alakul ki. Mi
vagyunk azok, akik általában nem érünk rá a gyerekkel foglalkozni, az iskola
30—40 gyereket zár 1—1 osztályba, s a tanuló nem érzi, hogy valaki számára
fontos az ő személye. Amikor időnk engedi (felépült a ház, megvan a kocsi, el-
készült a nyaraló), foglalkoznánk vele vagy velük, de akkor már ők nem kíván-
csiak ránk. (Kalmárné)

Nem definiáltuk a deviáns jelentését, így mindannyian mást értünk ezen a
magatartáson. Két irányú veszély fenyeget megítélésében. Egyrészt elképzel-
hető, hogy az iskola — különösen az igazgató — már csak akkor tud az ilyen
magatartású tanulóról, ha az „eljut" a nyílt, cselekedeteiben is megnyilvánuló
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szembefordulásig, sőt kisebb-nagyobb bűntettig (lopás, verekedés). A deviáns
magatartás pedig nyilván nem itt kezdődik. (V. ö. Izsóné) Másrészt viszont a mai
iskolák jelentős része könnyen minősít deviánsnak — jobb esetben — nehezen
kezelhetőnek olyan személyiségjegyekkel rendelkező tanulót, akiben a pszicho-
lógus — ugyanazon tulajdonságok alapján — a potenciális tehetséget látja. E
magatartás okaként senki nem jelöl meg genetikusán szerzett rossz hajlamot,
egybehangzóan a mikrokörnyezetre, még szűkebben a család funkcionális zava-
raira hivatkoznak az iskolaigazgatók. Vitathatatlan, hogy a gyerekek számára
bármilyen családbeli zavar magatartásuk torzulásához vezethet, alapvető okként
szerepelhet. Továbbra is kérdés — de már túl messzire vezető —, hogy milyen
okok miatt élnek családok — sajnos, nem lebecsülendő számban — nagyon kü-
lönböző, de romboló feszültségek terhe alatt.

A barátok szerepén gondolkodva egy circulus vitiosust érezhetünk, hiszen
ha nincs eleve valamilyen megkülönböztető jegye egy „barátnak", akkor az
ugyanolyan gyerek, mint akiért aggódunk. (Szerk.)

A csöves kérdés:
„Csövesek" — az ifjúság egy szűk rétege. Az öltözetükkel, magatartásfor-

májukkal igyekeznek „társadalomellenesek" lenni. A szabadság torz értelmezői,
ingyenélők. Hobó, Beatrice, Edda: népszerű, főleg a csövesek körében kedvelt
együttesek. Ismereteim szerint a követők nem méltóak az együttesekhez. (Tóth)

A „csövesek" állandó avgy ideiglenes lakás nélküli, gyakran a családtól el-
szökött vagy onnan kitagadott munka nélkül élősködők, akik bármire képesek.
A Hobó, Beatrice és az Edda nem egyértelműen pozitív tánczenei irányzatot
kialakító vagy követő táncdalegyüttesek. (Kocsis)

Az együttesekről zenei szempontból konkrét véleményt mondani nem tu-
dok. Nevüket ismerem, öltözködési és egyéb különcségeiket elfogadom, de ta-
szít tulajdonképpen. (Belenőttem a hosszú hajba — Beatles) és a furcsa ruhá-
zatba (Omega, Metró, Illés, stb.), zenei ízlésem megmaradt az előbb említettek-
nél, (bár igazán a komoly zenét kedvelem), az LGT, a Fonográf, az Omega szá-
mait szívesen hallgatom, nekem tetszik, olykor a kritikai hang is kicsendül da-
laikból, s sokban igazuk van. A Beatrice és az Edda-dalok elsősorban azért nem
tetszenek, mert nem úgy politizálnak, ahogy én szeretném, a társadalom szélé-
re való fizetésükből mártíromságot csinálnak, a gond ott kezdődik, amikor ép-
pen az a perifériális helyzet lesz az egyetlen találkozóhely nagyon sok fiatal
számára. Nagyon nem ismerem az együtteseket, a fiatalok szeretik — megmon-
dani nem tudják, hogy miért. (Kalmárné)

Szerencsére „csövesek", „szipózók" még nincsenek nálunk. Az említett
zenekarok a tanulók körében népszerűek. Kár, hogy a KISZ nem tudja politikai
céljának megvalósítása érdekében mozgósítani őket! (Fehérváriné)

Sajnos, ismertek — jó és szerencsés, hogy az iskola tanulói között térhódí-
tásuk nincs —, az említett együtteseknek rajongóik sincsenek. Felteszem a kér-
dést, — mi szükség van arra, hogy ebben az országban olyan együttesek, ame-
lyekről köztudott, hogy működésük bomlaszt, sőt fertőz —, miért kapnak mű-
ködési engedélyt? Kinek érdeke, hogy ezek működjenek és azt csináljanak, amit
akarnak? Ifjúságunk döntő többségének ilyen együttesekre igénye nincs, csak
azért mert léteznek társadalmak, ahol az ilyesmi nem téma, csak ilyen meggon-
dolás alapján ezeknek teret engedni, én úgy gondolom, hogy értelmetlenség.
Avagy kik állnak az ilyen együttesek mögött, hogy mégis működhetnek?
(Halász)
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A kérdésben felsorolt szavak számomra negatív töltetűek, bár igyekszem
megérteni a fiatalok szemszögéből a vonzerejük nyitját, s részben meg is talá-
lom. Baj, hogy alig beszélünk róluk, nem hallgatjuk meg a vonzásukba kerülő
gyerekeket, esetleg nem is tudunk olyan őszinte légkört kialakítani, hogy meg-
nyilatkozzanak és meggyőzhetők legyenek. (Kissné)

Ifjúságunknak nem teljes keresztmetszetét érintik az előbbi jelenségek.
Ugyanakkor valószínűtlen, hogy léteznének iskolák, amelyeket egészében érin-
tetlenül hagyna. Bizonyára okozna meglepetést egy-egy tantestületnek, hogy az
említett zenekarok koncertjein olyan diákjaikat láthatnák, akikről „nem is
gondolták volna... " Másrészt viszont a koncertre járó gyerekek nem feltétle-
nül „szimpatizánsok", hanem egyszerűen és jobb híján maguk szeretnék tisz-
tázni viszonyukat ezekhez a jelenségekhez, (V. ö. Kissné) a Zene szerepéről nem
is szólva. Az élmény- és ingeréhség is nagy mozgatóerő. Ahogyan viheti őket
szexuális próbálkozásokba — érzelmi elkötelezettség nélkül — ugyanígy
ezekre a koncertekre, Tisza-partra — „eszmei" elkötelezettség nélkül. Embere
válogatja, hogy egy-egy „élményszerű" mozzanatot vonzónak vagy éppen taszí-
tónak talál-e majd. (Szerk.)

5 A hátrányos helyzetűség sokféle forrású, tartalmú, színezetű lehet. Az
• önök iskolájában hogyan jelenik ez meg? Van-e valamilyen specialitása?
Mit tesznek, mit tudnak tenni a felzárkóztató korrepetálásokon, egyetemi
előkészítőkön kívül?

Iskolánk tanulóinak kb. 60%-a hátrányos helyzetű valamilyen vonatkozás-
ban. A fő ok a rendezetlen családi környezet, és leggyakrabban erre visszave-
zethető készség illetve képesség hiány. (Kocsis)

Nagyon sok a „csonka családban" felnövő gyermek. Jóval érzékenyebbek,
idegileg labilisabbak a félárvák. A hátrányos helyzetet az apák iszákos élet-
módja is előidézi. Anyagi lehetőségükhöz mérten szociális segélyben részesítjük
a rászoruló tanulókat. A fizikailag, testileg fejletlen szakmunkástanulók közül
minden évben háromhetes gyógyüdülésre küldünk 25—30 főt. A hátrányos
helyzet előidézője a bejárás nehézsége is. Vannak olyan tanulók, akik 60—80
km-ről járnak az iskolába, 3—4 órát várakozással, utazással töltenek el naponta.
(Tóth)

A személyiség korrekciója nehezebb, mint az oktatási felzárkóztatás.
(Izsóné)

Legritkább ma már az anyagi körülményeiben erősen hátrányos tanuló. A
szakközépiskolába kis falvakból érkező tanulók egy részénél az általános iskolák
objektív helyzetéből eredő hiányosságok lehetnek az alapismeretekben és kész-
ségekben, ami természetesen hátrányt jelent. A család szemlélete, életmódja
miatti hátrányok maguk is sokféle forrásúak (italozás, bomló család a tanulás ér-
tékének lebecsülése, túlzottan anyagias szemlélet, túl nagy szülői elfoglaltság
miatt a nevelőerő gyengesége.) Mit lehet tenni? Megemlítem, hogy a felzárkóz-
tatás fontos és hasznos dolog, de értékelésében kettős veszély fenyeget: egyrészt
a túlértékelés, amire a pedagógiában néha hajlamosak vagyunk, s ezért sokszor
nagyot is csalódunk. 15—20 órában sok év alatt felhalmozódott hátrányokat még
az ismeretekben és készségekben nem lehet behozni, hát még az egész személyi-
ség formálásában! Épp ennyire káros a felzárkóztatás lebecsülése is. Mindennél
fontosabb az egyéni differenciált foglalkozás az osztályfőnökök és a szaktaná-
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rok részéről. Ezt folyamatosan és igen nagy nevelői tapintattal kell végezni, iga-
zi hivatástudatot, gyermekszeretetet, önzetlenséget igényel. (Kissné)

Esetenként akad az iskolában hátrányos helyzetű tanuló. Itt az iskolában az
első osztályokban ezekről mi kellő időben tudomást szerzünk, és megvan min-
den lehetőségünk arra, hogy a hátrányos helyzetet felszámoljuk. Rendszerint
ezek a tanulók nagyon egyszerű és elmaradott környezetből — a tanyavilágból
— jönnek. Azzal, hogy számukra a felzárkózást biztosítjuk (kollégiumi elhelye-
zés, a hiányos tudás pótlása, a tendenciózás politikai nevelés s összességében a
tudatformálás) s én azt mondhatom, hogy ezt egy év alatt a helyére tudjuk
tenni. (Halász)

Leginkább a közösség segíthet, a tanulói, tanári közösség, élén az osztály-
főnökkel. Nagy gond a szaktárgyi hiányosságok pótlása, de nagyobb gond az,
hogy a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulók lelkileg is sérültek,
s ilyenkor a szaktárgyi segítőkészség mellett segítségül kell hívni a pszicholó-
gust, és a pedagógiai tapintatot, következetességet. A gondok sikeres megoldá-
sához nagyon kevés a diploma, hivatástudat kell. így aztán a hátrányos helyzetű
tanulókkal való foglalkozás színvonala annak a függvénye, hogy mennyire való
e pályára, oktató-e csak, vagy nevelő is, pedagógus-e igazán. A tanárok is sok-
félék. Vannak olyanok, akik csak addig foglalkoznak a tanulóval, amíg ezért
óradíj vagy egyéb pénzben is mérhető valami jár. Másokat — jó lenne, ha ők
lennének többen — valóban érdekli a tanuló személyisége, egyénisége (kár,
hogy idejük nagy részét leköti a sokirányú társadalmi munka.) (Kálmárné)

Vannak tanulók, akik ún. ingerszegény környezetből jönnek, ezek beszéd-
készsége gyenge, másoknak a kapcsolatteremtő készsége nem alakul ki, és a
társak előtti szereplésben nincs gyakorlatuk, ismét mások a gyenge előképzett-
ség miatt kerülnek hátrányba másokkal szemben, s vannak olyanok is, akik a
szülők nagy elfoglaltsága miatt vannak hátrányban társaikkal szemben, s mind-
ez még sokféle árnyalatban létezik. Mindebből következik, hogy valójában csak
egyéni foglalkozással lehetne ezeket felszámolni. Erre ma kevés lehetőség van.
Ezért vezettük be — tudomásunk szerint hazánkban egyedülállóan — az első
osztálytársaknak az ún. stúdium generálét. A „tantárgy" latin neve is mutatja,
hogy olyan általános tanulmányokról van szó, amelyek a fentebb emlegetett
hátrányokat próbálják megszüntetni. Szó van ezeken a foglalkozásokon könyv-
tárismeretről, olvasmánymegértésről, a tanulás tanulásáról, tartunk az önisme-
retet elősegítő pszichológiai és logikai gyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, stb.
(Palái)

Jól látszik, hogy nemcsak a Hátrányos helyzet, hanem annak megítélése is
sokféle lehet. A hátrányos helyzet senki számára sem csak a tanulmányi siker-
telenséget jelenti.

Az iskolatípusok most objektíve különböző mértékben érintettek, de minél
inkább tudja egy igazgató, hogy milyen bonyolult és társadalmilag fontos feladat
a hátrányos helyzetűség csökkentése, annál inkább nyomasztja és foglalkoztatja
a megoldás. Nem véletlenül, hiszen a hátrányos helyzetben levő gyerekek szá-
mára a legtágabb értelemben vett kultúrát szinte kizárólag csak az iskola köz-
vetítheti. (Az étkezés kulturáltságától, erkölcsi normák elfogadtatásán, az el-
sajátítandó ismeretekhez szükséges logikus gondolkodáson át az önálló véle-
ményalkotásig, a művészetek szeretetéig). Mindehhez nyilván a leghatékonyabb
felzárkóztató foglalkozások sem elegendőek, iskolánként a konkrét helyzet
konkrét elemzése alapján tervezett átfogó nevelési koncepció szükséges. (Szerk.)
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6 Nyílván adódnak a gyerekek számára olyan alkalmak, amikor megfogal-
• mázhatják — személyes gondjaikon túl is — kérdéseiket, és problémáikat,
s tanáraiktól várnak választ. Csoportosulnak-e ezek a kérdések valamilyen
jellegzetes, körülhatárolható problématípusok köré? Megállapítható-e ebből,
hogy milyen problémák vagy konfliktusok iránt érzékenyek, fogékonyak, mi-
lyenekkel szemben érdektelenek a tanulók?

A tanulók kérdéseit, problémáit nem tudom körülhatárolni, olyan sokféle.
Érzékenységük, fogékonyságuk egy-egy probléma érzelmi megközelítésétől függ.
(Fehérváriné)

Természetesen vannak számukra központi kérdések. Család, szerelem, tár-
sadalmi és közéletünk ellentmondásai, a politika kérdései. Óvakodni kell a túl-
zásoktól és az ismételésektől. Az elcsépelt fogalmakkal, jelszavakkal szemben
közömbösek. Az értelem és az érzelem, a megfelelő stílus fegyverével meggyőz-
hetők. (Izsóné)

Ezek a problémák nem, — vagy csak áttételeken keresztül — az „élet nagy
kérdései". — Többnyire a mindennapos apróbb esetből levont következtetés
vagy vélemény igenlését vagy tagadását várják a nevelőktől ül. a felnőttektől.
Miután ezt kellő indoklással megkapják, megnyugszanak. (Kocsis)

Az utóbbi hetekben a végzősök körében felmérést végeztünk. Elhamarko-
dottan a tanulók úgy nyilatkoztak, hogy még nincs munkahelyük. Azt is meg
kell értenünk, ha esetleg a vállalatok a jól dolgozót nem kívánják elküldeni egy
kiforratlan kezdő szakmunkásért. (Tóth)

Foglalkoztatja őket a tudományos-technikai forradalom, de olykor túlzott
következtetéseket vonnak le: a sok válás, a sok új házasság bizonytalanságér-
zést kelt a tanulókban, folalkoztatja őket egy bizonyos érzelmi válság. Később
már kötődni se nagyon mernek valakihez, nehogy újból csalódniuk kelljen.
(Kálmárné)

A tanulók az élet minden dolga iránt érdeklődnek. Éles szemmel észreve-
szik a felnőttek hibáit és kritizálják azokat. A legjobban azt sérelmezik, ha igaz-
ságtalanságot tapasztalnak, de bántja őket a protekció, a bürokrácia, egyes fel-
nőttek rossz munkaerkölcse, az ügyeskedők nagy jövedelemé, stb. Rettegnek az
atomháború rémétől. Irtóznak az erőszaktól, a kényszertől. (Páldi)

Kénytelenek vagyunk utólag belátni, hogy pontatlannak bizonyult ez a kér-
désünk. Akkor sem lett volna „megválaszolhatatlanabb", ha annyit kérdezünk:
milyen a mai ifjúság? Nyilván nagyon különbözőek — egyediek — így érdeklő-
désük is más és más kérdésre irányul. A végtelen sok egyediből általánosítani
— még végtelen sok információ birtokában, szociálpszichológiai rendező elvek
alkalmazásával is — nagyon nehéz. Annak, hogy nem kritályosodott ki valami-
lyen jellemző kép a gyerekek fő érdeklődési területeiről, oka lehet az is, hogy
objektíve maga az „anyag" (tehát a diákjaink érdeklődése) olyan diffúz, hogy
ellenáll minden általánosításnak, rendszerezésnek. (Szerk.)

7 Melyek azok a konkrét szituációk, amelyekben van módja, alkalma közvet-
• lenül érintkeznie a diákokkal? Milyen tanulsággal szolgálnák ezek a hely-
zetek? (Szerk.)

A napokban olvastam valahol, hogy egy középiskola diákjai úgy nyilatkoz-
tak : egy délelőtt 3 tanítási óra mellett 3 beszélgetési órát tartanának szükséges-
nek! Fő gondunk, hogy kevesebb az ilyen alkalom, mint amennyit szükségesnek
tartanánk. Persze tanár is kell ehhez, aki igazán nevelő, gyermekközpontú, kor-
rekt, pedagógiailag és pszichológiailag felkészült. (Kissné)
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Biztosított annak a lehetősége, hogy a diák a tanárjához bizalommal for-
dulhat és tanácsot vagy segítséget kérhet. Magam, mint igazgató sem zárkózom
el, — úgymond rám vannak a szülők szabadítva, és a tanulók is tudják, hogy
minden „rázós" kérdéssel is szabad engemet is megkeresni. (Halász)

Sajnos, az igazgató számára kevés az ilyen alkalom. Ezt tervszerűen keres-
ni, ill. szervezni kell. Ezek a beszélgetések az igazgató számára igen fontosak és
hasznosak, de csak akkor, ha őszinték. Hogy azok legyenek, az az igazgatón mú-
lik. (Páldi)

A közvetlen kapcsolatteremtés értéke olyan nagy, hogy tanulságképpen azt
mondhatom, Teltétlen módot kell találni rá. (Izsóné)

Nem folytathatjuk tovább, az előbbi válasz foglalja össze az összes többi vé-
leményt is. Senki sem tagadja a közvetlen kapcsolatteremtés szükségességét,
mindenki sorol még erre alkalmas helyzeteket: órák, kirándulások, KISZ vagy
ODB vezetőséggel való rendszeres megbeszélések... stb.

Mindez sok is vagy kevés is lehet az alapos ismerkedésre, információcserére,
mert lehet formális, de lehet őszinte is egy ilyen helyzet. Valóban az igazgatón
múlik. Azt, hogy mennyire működőképes ez a csatorna megyénk iskoláiban, az
idézett válaszok alapján nincs módunk jellemezni.

Joggal kérdezhetni azonban — mert ez az alapvető kérdés, — hogy szükség
van-e arra, vagy kötelessége-e egy iskolaigazgatónak, hogy ilyen közvetlen és
energiaigényes kapcsolatokat ápoljon iskolája diákjaival. Az igazgató válasza
attól is függ, hogy tőle a legjobban felkészült pedagógus szerepét vagy egy tel-
jesítményét adminisztratív úton igazoló intézmény vezetőjének szerepét vár-
ják-e el.

8 Az iskolai demokrácia fontos, hiszen ez jelenti a lehetőséget a demokratiz-
fnus „gyakoroltatására" már ifjú korban. Él-e a gyerekekben erre az

igény? Hogyan jelentkezik? Az iskolai munka tartalmi jegyeire vonatkoz-
nak-e kezdeményezéseik, vagy kimerülnek egyszeri kérdésekben? Milyen
konkrét sikereket mondhatnak magukénak? A tanár—diák viszony korsze-
rűbb és demokratikusabb formáinak kialakításához milyen alapelveket és tar-
talmat képzelne el?

A demokrácia igényét fel kell kelteni és gyakorlatát meg kell tanítani. Ez
egy ezer évig feudalizmusban élt társadalomban nagyon nehéz. Nehéz, mert az
családok egy részében még ma is despotizmus van, de nehéz azért is, mert az
iskola szervezete ma is majdnem olyan, mint a feudalizmusban volt, s ez a kon-
zervatív szervezet hátrányosan hat vissza az iskola életére, az emberi kapcso-
tokra, így a tanár-diák viszonyra is. Csak azonban a tanulókban él a demokrá-
cia iránti igény, akik demokratikus szellemű családból és ált. iskolából jöttek.
Ilyen azonban még kevés van. (Nem nevezthető demokratikusnak a gyermek-
kel nem törődő, azt szabadjára engedő család. Ilyen viszont sok van.) (Páldi)

A szervezeti keretet a rendtartás, a házirend biztosítja. A tanulók igénylik
annak megvalósítását. De véleményem szerint a demokrácia fogalmát még nem
értik sokan. Valami parttalan kritizálgatást, vágyálmok beteljesülését látják
benne. (Tóth)

A szó tartalmi jelentését, lényegét eleinte nem értik, csak akkor, ha rá-
ébresztjük őket, hogy most ők „demokratikusan választottak" valakit valamilyen
tisztségre. Az „új felfedezés" öröme lendíti őket tovább. Tevékenységük, aktivi-
tásuk nem egyszeri, bár nem is hosszútávú folyamat. (Kocsis)
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Az iskola tartalmi jegyeire kevés a kezdeményezés, főleg egyszeri kérdé-
sekben merül ki. Az iskolai demokrácia fórumrendszere még kidolgozatlan, sok-
kal több lehetőséget rejt magában. Gyakorlásához több időre lenne szükség, s a
nevelésközpontú iskola teljes megvalósítására. (Fehérváriné)

A legtöbb lehetőséget az ifjúsági szervezet adja, azonban gyakori, hogy
nem az iskolamunka tartalmi jegyeire vonatkoznak kezdeményezéseik, hanem
a panaszok aránya nagyobb. (Huszár)

KISZ-küldöttértekezleten és diákparlamenten az egész tanulóifjúság fő
kérdései kerülnek szóba, bár e szélesebb körű fórumokat a formalizmus fenye-
geti esetenként. (Kissné)

A demokratizmus igénye változó. Véleményünk szerint ezen igény felélesz-
tése legalább olyan feladat a pedagógusközösségnek, mint pl. a művelődési igény
ébresztése. „Meg kell tanítani" jogaikkal élni és a demokratikus formákra.
(Huszár)

Sokszor esünk abba a hibába, fibgy elvárjuk annak gyakorlását, amit a fel-
nőttek sem tudnak még. (Kissné)

Igény van rá, főleg az esetenkénti antidemokratikus eljárások kiváltotta el-
lenszenv mutat erre. Tapasztalható olykor a jogok elszakítása a kötelességektől,
az értelmes kötöttségek elfogadásának esetenkénti hiánya (pl. dohányzási ti-
lalom), máskor a jogok nem ismerése is. Demokratizmus címén követelőzéssel
nem talákoztam. (Kissné)

Lehet, hogy eretnek véleményem van a tanár-diák viszonyról. A pedagógiai
szakirodalom sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ha azok nagy részét sikerül
nemcsak formálisan, hanem valóságosan is megteremteni, létrehozni, nagy baj
nincs. Meggyőződésem, hogy egy határon túl tovább demokratizálni az iskolai
életet nem lehet. A túlzott demokratizmus liberalizmushoz, szabadossághoz ve-
zet ugyanakkor meggyőződésem, hogy a demokratizmust minden olyan esetben
alkalmazni kell, amikor lehet. De ki dönti el, hogy mikor lehet? Egyrészt eldön-
tik a rendtartás bizonyos pontjai, a KISZ KB határozatai, de ha megfelelő in-
telligens a tanár vagy az igazgató, s ehhez megfelelő képzett és felelős döntések-
re képes tanulói közösség is társul, akkor még jó néhány egyéb ponttal ki lehet
az előzőeket egészíteni. Az igazgatói gyakorlatban is van nem egy olyan eset,
amikor a demokratizmus alkalmazásáról szó sem lehet (pl. jónéhány utasítás ér-
kezik évente, ami nem lehet vitatéma), a kínos az, amikor olyat kell végrehaj-
tani, amivel nem ért egyet az igazgató, vagy a beosztott tanár vagy éppen a diák.
Ilyen van, de ez nem jelenti azt, hogy a demokratizmus nem érvényesül.
(Kálmárné)

Az iskolai demokrácia továbbfejlesztése csak a társadalomnak e téren való
fejlődésével együtt képzelhető el. Az iskola egy kicsit előbb járhat, mint a tár-
sadalom, kell is, hogy előbb járjon, de nagyon nem szaladhat előre. Ha a tanárok
erre készek és képesek lennének is, nem bírnák el a szülők, és nem bírná el a
társadalom sem. (Páldi)

Az iskolák zömében azonban eddig a határig még akad tennivaló. Az sem
kétséges, hogy a demokrácia ügyében is a tantestület igazgatójáé és tanáraié a
kezdeményező szerep. Ahogyan a leghatékonyabb nevelési tényező lehet, ha az
egyes pedagógus mint „minta" szerepel, a kérdéses ügyben „minta" már inkább
a pedagógus közösség demokráciája lehet. A követhető pozitív minta tehát
mintegy alapfeltétele annak, hogy a gyerekek „gyakoroljanak" a közélet ezen
színterén. Fordított irányban is áll az összefüggés: az olyan igazgató, aki szá-
mon kéri a KISZ-tanácsadó tanártól, hogy hogyan merészeli megkérdezni a gye-
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rekek véleményét az őket közvetlenül érintő kérésben, nyilván hasonló szellem-
ben megteszi azt is, hogy az igazgatói irodából 5—6 méterre lévő tanári szobá-
ból, telefonon rendeli magához beosztottjait, hogy adandó alkalommal velük
együtt játssza a demokráciát, ha a szomorú színjátékhoz a gyerekek még part-
nerek tudnának lenni. Nem szükséges külön felmérés, érdekes — vagy termé-
szetes? — módon a közvélemény tudja, — sőt bizonyára a felettes szervek is —,
hogy egy-egy iskolának hogyan áll a szénája tantestületi és iskolai demokrácia
ügyben. Különösen figyelemre méltó kérdéskör ez ebben az évben, amikor is-
mét rendeznek diákparlamenteket. Ez olyan széles fórum, amelyen — kellő fel-
készültséggel — eredményeket lehet elérni a demokratikus jogok és kötelességek
összehangolásában is a nyilvános párbeszéd erejével. (Szerk.)

9 Elképzelhető, hogy előző kérdéseinkből éppen az a problémakör maradt
• ki, ami személy szerint önt leginkább foglalkoztatja. Ezért arra kérjük
még, hogy fogalmazza meg az Ön legnagyobb kérdését — mostmár az elő-
zőektől akár teljesen függetlenül— amit mint iskolaigazgató leggyakrabban
feltesz önmagának.

Valóban „elégséges"-e az általános iskolák által kiállított elégséges bizonyít-
vány, és ha igen, vajon mihez, vagy mire? (Kocsis)

A legnagyobb problémám iskolavezetői szempontból a beiskolázás. Az igény
igen megnőtt a szülők, az általános iskolás tanulók részéről, hogy a kereskedelmi
és vendéglátóipari szakmunkásképző iskolába kerülhessenek a gyerekek. A de-
mográfiai hullám felfelé haladása azt jelzi, a következő években még többen
szeretnének iskolánkba jönni. Az elhelyezési lehetőség viszont nem nő, így a
társadalmi feszültség tovább nő e téren. (Tóth)

1972-ben Magyarországon megszüntették a technikumokat, egy olyan jól
bevált középfokú iparoktatási intézményt, amit azóta sem tudnak pótolni. (Köz-
ben éppen a magyar mintára a skandináv államok bevezették és azóta is jól mű-
ködik!) Annak idején, amikor a technikumok megszűnése illetve megszüntetése
körül viták voltak (vitákat rendezett az akkori oktatási minisztérium, s közben
már eldöntötték annak megszüntetését és gyökerestől való kiirtását). Egyik al-
kalommal vétkes könnyelműségnek és meggondolatlan hozzá nem értésnek mi-
nősítettem a megszüntetését, komoly fegyelmi eljárást kívántak ellenem kezde-
ményezni. Technikum nincs, de technikus kell, s az, ahogyan ma a technikus-
képzés történik, ti. iskolán kívüli rendszerben, az nem megoldás és főleg nem
hatékony. Minden hozzáértő számára biztos, hogy megdöbenést keltett a Mozgó
Világ 1980. decemberi és 1981. januári számában megjelent Dolgozat az iskolá-
ról című kritika... (Ez a lap a KISZ Központi Bizottság folyóirata) (... volt.
Szerk.) E dologzat II. részében. Egy másik játék a szakoktatósdi alcím alatt na-
gyon őszintén és félreérthetetlenül írja le a dolgokat. Ebben többek között le van
írva, hogy minden próbálkozás, ami a technikumok után történt (szakközépisko-
lai relációk) bizonyítható kudarc volt. Engem csak az döbbentett meg, hogy eny-
nyi idő távlatából ezt a kérdést elővették, s mi több, felvetődik, hogy a felelős
ugyan ki. Óvatos a cikk, majd a további kutatások mutatják ezt meg, — írja a
sorok között. (Halász)

Az új nevelési-oktatási tervek rendkívül zsúfoltak. „Aki sokat markol, ke-
veset szorít!" Attól tartunk, hogy a személyiségformálásban és a közösségi ne-
velésben előttünk álló követelményeknek a teljesítéséhez a következő időszak-
ban is kevés lesz a idő és energia. Foglalkoztat az is, hogyan lehetne túljutni
végre az iskolatípusok egymásramutogatásán. A sommás ítélkezések és általá-
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nosítások kevéssé viszik előre az ügyet, gyakran nagyfokú elkeseredést okoznak
éppen a leglelkiismeretesebb nevelők körében. A mai pedagógusokkal szemben
támasztott társadalmi elvárások reálisak és korszerűek-e; ezeknek ugyanis csak
részben tudunk megfelelni, s valószínűtlen, hogy a következő években a jelen-
legi pedagógusgárda teljesen kicserélődjön egy tökéletesre. Ennek nagyon sok
oka van. (Kissné)

Helyes-e az iskolarendszer, az iskolai dokumentumok gyakori változtatása?
A lehetőség felmérése nélkül elrendelt elgondolások megvalósítása? Nem túl
magas-e azok száma, akik pedagógiai elmélettel foglalkoznak, a pedagógiai gya-
korlatától némileg elszakadva? Szükség van-e a sok módszertani, továbbkép-
zési intézetre? Nem kellene-e a felsőoktatásban a pedagógiai gyakorlatra na-
gyobb gondot fordítani? (Fehérváriné)

A leggyakrabban azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy egy sikeresnek
és eredményesnek mondható szaktanári pályát miért cseréltem fel az igazgatói
beosztással? A legtöbbször akkor teszem fel a kérdést, amikor ugyanarról a té-
máról háromféle jelentést kell készítenem, amikor hasztalan vitatkozom a kivi-
telezőkkel, az üzemek, vállalatok vezetőivel, a község elöljáróival, stb... Az örö-
met mindig az jelenti, ha taníthatok. Végül persze megmagyarázom magamnak,
hogy miért csinálom mégis. Szeretem ezt az iskolát, itt végeztem a gimnáziumi
tanulmányaimat. 10 éven át itt tanítottam, s addig amíg használni tudok, amíg
tenni tudok érte valamit, addig csinálom. Ennél sokkal objektívebb az, ami az
új tantervekkel kapcsolatban foglalkoztat. Nem a pedagógusokat és a tanuló-
ifjúságot féltem, hanem azt furcsálom, hogy 7 évre előre miért nem lehet ter-
vezni, miért kell vargabetűket tenni, ha a XXI. századnak tanítunk, a jövő szá-
zadának képezünk szakembereket. (Kálmárné)

Sok aggódó kérdés foglalkoztat. Közülük felsorolok néhányat: Mivel kísér-
letező iskola vagyunk, az foglalkoztat, hogy a kísérletezésből mit bír el a mai
magyar társadalom, a nevelők, a szülők és a gyerekek. Ugyanis a belénk ne-
velt szokások csak lassú fejlődést tesznek lehetővé, ugyanakkor sokkal gyorsabb
változásra lenne szükség. Meddig terhelhető még a pedagógus (és az igazgató)?
Erdélyi Sándor szerint társadalmunk a nulla felelősség felé tart. Ez az ifjúság
egy részében a ,,minimum-szemlélet"-ben nyilvánul meg. Mikor tudja az iskola
megőrizni, netán továbbfejleszteni a kisgyermekekben még természetesen meg-
lévő kíváncsiságot, a világra való nyitottságot, a tudásvágyat? A pedagógiai (és
a társadalom) hatásrendszere mikor lesz olyan, hogy a tanuló belső (vagy akár
külső) szükségét érezze a világ megismerésének, a tanulásának? A pedagógus-
pályára való kiválasztásban mikor lesz fontos a pályára való alkalmasság, s a
képzésben mikor kap hangsúlyt a pedagógus szó? (Páldi)

A hangnem, a stílus nem hagy kétséget az igazgatók jószándéka felől. Mi
sem tehetünk mást, mint dolgaink továbbgondolásához felajánljuk olvasásra,
netán vitára minden érdeklődőnek a teljes anyagot.

A kérdéseket összeállította és a válaszokat megszerkesztette
ADAMIK MÁRIA
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