
A szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban

Egy kísérlet rövid vázlata
Politikai, társadalmi és gazdasági életünk fejlődése egyre jobban sürgeti, hogy
az iskola a ma, de méginkább a jövő igényeinek megfelelő embereket bocsásson
ki. Ezt az embert jellemezze: szocialista társadalmunk igenlése, az új iránti
fogékonyság, a permanens tanulás igénye és képessége, a kezdeményező, a koc-
kázatvállaló képesség, a kreatív gondolkodás, a dönteni tudás és dönteni akarás.

Az iskolának ezeket az igényeket fel kell vállalnia, ha teljesíteni akarja tár-
sadalmi feladatát. Ezt az igényt felismerték a közoktatás irányítói és a pedagó-
gusok is. Ezt jelzi az V. Nevelésügyi Kongresszus (1970.) és az MSZMP KB 1972.
évi oktatáspolitikai párthatározata is.

Azóta sok fontos intézkedés történt (pl. az új tantervek bevezetése, a fakul-
táció rendszere a gimnáziumokban és az általános iskolákban stb.), mégis úgy
látjuk, sok még a tennivaló.

Iskolánk gimnázium. Ez az iskolatípus a fakultáció bevezetésével sokat lé-
pett előre a fejlődés útján. A fakultációban azonban sokkal több a lehetőség,
mint amennyit a ma országosan bevezetett rendszer lehetővé tesz.

A hatvanas évek végén az iskolaügy, benne a gimnáziumok helyzetét látva,
a saját helyzetünket elemezve azon töprengünk i hogyan kellene megújítani a
gimnáziumot, elsősorban a mi gimnáziumunkat. Örömmel vettük 17 évvel ez-
előtt a hírt, hogy Lukács Sándor tervei szerint a budapesti Radnóti Miklós
Gimnáziumban elkezdik a fakultatív rendszerű oktatással való kísérletezést.
Ezen felbátorodva, ezt a tervet tanulmányozva készítettük el a mi saját hely-
zetünkre vonatkoztatva kísérleti tervünket (1970). A Művelődésügyi Miniszté-
rium engedélyével 1971 szeptemberében kezdtük el a fakultációs rendszerű
kísérletet.

A kísérleti terv elkészítése előtt azonban néhány fontos elméleti problémát
végig kellett gondolnunk. Ezek: 1. Mit értünk nevelőiskolán? 2. Hogyan fejlő-
dik a személyiség? 3. Mit értünk egységességen és differenciáláson? 4. Mit ér-
tünk tehetségen? 5. Mit értünk felzárkóztatáson? 6. Hogyan értelmezzük a köte-
lezőséget és a választási lehetőséget? 7. Mit értünk iskolai demokrácián és szo-
cialista tanár-diák viszonyon? 8. Milyen a „nyitott" iskola? 9. Hogyan értelmez-
zük a mindenoldalúságot? 10. Mit értünk a permanenes nevelésen?

A kísérleti tervben a kísérlet célját így fogalmaztuk meg: „Olyan új iskola-
modell kialakítása, amelyben a tanuló egyéni adottságai jobban kifejleszthetek.
Az iskolai élet olyan módon való megszervezése, amelyben a tanulónak az ed-
diginél több lehetősége van az önművelésre, az önnevelésre és az életre való
felkészülésre." Továbbá: „Szocialista gondolkodású, közösségi embert formál...
a kivételes tehetségeknek megadja a lehetőséget arra, hogy osztályuktól vagy
csoportjuktól elszakadva gyorsabb ütemben tanulhassanak... Jobban bevonja
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az iskolai és közkönyvtárakat az oktató-nevelő munkába... Jobban felhasználja
a televíziót, a rádiót és a modern technikai eszközöket... minél több szakembert
(politikust, ügyészt stb.) von be elsősorban a nevelők továbbképzésébe, de ese-
tenként az oktatásba is..."

Azt feltételezzük, hogy a fakultáció eredményeként a tanulók szívesebben
tanulják a maguk választotta tárgyakat, s ennélfogva az eredmény is jobb lesz.
A pályaválasztás reálisabb lesz. Kisebb csoportokban jobban meg lehet ismerni
a tanuló személyiségét, s ez ismeret birtokában nevelését tervszerűbben lehet
irányítani. Rendszerünk nagyobb lehetőséget ad az önnevelésre is.

A fenti célokat és feladatokat az alábbi tevékenységi formákkal próbáltuk
megvalósítani:

1. A fakultációs rendszer kiépítésével.
2. Az előrehozott vizsga rendszerével.
3. Az iskola nyitottá tételével.

A fakultációs rendszer fejlődése

Az 1971-ben kezdődött fakultációs rendszerben a tanulók már a gimnáziumba
jelentkezeskor megjelölhettek egy vagy két fakultatív tantárgyat. A választott
tárgyakat első osztályban félévkor különbözeti vizsga nélkül felcserélhették
másikra. A tanuló úgy is dönthetett, hogy egyáltalán nem tanul fakultatív tan-
tárgyat.

A fakultatív tantárgyakat külön csoportokban tanítottuk. A tantárgy törzs-
anyagát az egész osztály együtt tanulta, a fakultatív órán nem tanultak mást,
csak többet, jobban elmélyítették a tananyagot. Ugyanaz a tanár tanította a
fakultatív tantárgyat is, mint aki a törzsanyagot.

A tehetséges tanuló számára lehetővé tettük, hogy a tanév első felében
bármely tantárgyból előrehozott vizsgát tegyen. A csak jeles osztályozó vizsga
után a tanuló nem volt köteles bent lenni a tanórán, viszont köteles volt abban
az időben saját munkaterve szerint azzal a tantárggyal a könyvtárban, szertár-
ban stb. foglalkozni.

Szükségét láttuk annak, hogy bevezessünk egy olyan ,,tantárgyat", amely
koncentráltabban segíti kialakítani a permanens művelődés igényét, az önisme-
retet, stb. Ez a tantárgy a stúdium generálé. Egy évig heti kettő órában a követ-
kezőkkel foglalkoztunk: könyvtárismeret és könyvtárhasználat, olvasmánymeg-
értés, jegyzetelés, vázlatkészítés, a tanulás tanulása, pszichológiai, önismereti
gyakorlatok, logikai gyakorlatok, beszédgyakorlatok.

Nevelési céljaink érdekében mozgósítottuk a KISZ-szervezetet is. Az I—II.
osztályos tanulói? részére beindítottuk az úgynevezett komplex tanulmányi
versenyt. Ennek az volt a célja, hogy a tanuló minél több tantárgyban próbálja
ki magát. A III—IV.-es tanulók részére a tanulmányi mozgalom adott lehetősé-
get egy-egy érdekes problémában való elmélyedésre.
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Kísérletünket önfejlesztő kísérletnek neveztük, mert nem tartozott semmi-
lyen tudományos intézethez, és mert kísérleti tervünket menet közben állan-
dóan jobbítani igyekeztünk.

1976-ban az UNESCO hamburgi intézete azzal a kéréssel fordult az MTA
PKCS-hoz, hogy vegyen részt a permanens neveléssel kapcsolatos nemzetközi
kutatásban. A KPCS a kutatás helyéül iskolánkat választotta. Eredményét két
könyv tartalmazza. A kutatás befejeztekor a PKCS azt javasolta, hogy iskolánk
ne vegye át az országosan bevezetett fakultációs rendszert, hanem a régi fakul-
tációs rendszerben dolgozzon tovább, illetve azt finomítsa, hogy elterjeszthető
legyen. Ezért 1981-től új kísérleti tervet készítettünk. Munkánkban Mihály Ottó
és Bernáth József segített bennünket.

Az új helyi nevelési célok

Már a kísérlet kezdetén a nevelőiskola mellett köteleztük el magunkat. A követ-
kező fontosabb nevelési célokat tűztük masunk elé: 1. Közéletiségre. demokra-
tizmusra nevelés. 2. Az esélyegyenlőségek megteremtése, a tanulókkal való dif-
ferenciált foglalkozás, a tehetséggondozás. 3. Közösségi érzés elmélyítése. 4. A
permanens művelődés igényének kialakítása. 5. Az optimális terhelés szükség-
letének kifejlesztése. 6. A reális önismeretre nevelés. 7. Az új iránti fogékony-
ság, a problémaérzékenység és a kreativitás fejlesztése.

A fenti nevelési célokat és feladatokat a tanuló egész életét átfogó tevé-
kenységi rendszerrel igyekeztünk megvalósítani. A rendszer magába foglalta a
tanulás lehetőségeit, alkalmait, a tanulandó tananyag összetételét, a tanulás
idejét és helyét, és a tanítási-tanulási folyamatban munkánkat segítő szövetsé-
geseket is.

Az új kísérleti tervben is megőriztük a stúdium generálét, az előrehozott
vizsga rendszerét. Módosítottuk az I. osztályos fakultációt azzal, hogy csak fél-
évkor lehet fakultatív tantárgyat választani. Harmadikban egy félévig átvesz-
szük az országosan bevezetett rendszert, de félévtől már igyekszünk rugalma-
sabbá tenni azzal, hogy a tanuló cserélhet tantárgyat, illetve egyet úgy adhat le,
hogy helyette a megmaradtak valamelyikét kétszeres óraszámban tanulja. Ezt
nevezzük szuperfakultatív tantárgynak. Ugyanezt megteheti a harmadik év
végén is. Itt már azt is megteheti, hogy egyáltalán nem vesz fel harmadik tan-
tárgyat.

A helyi nevelési rendszer fontos elemeinek tekintjük a tanórán kívüli és az
iskolán kívüli tevékenységeket és tanulási alkalmakat is. A közösségi nevelés
és az öntevékenységre nevelés szolgálatába állítjuk az iskolai ünnepségeket, a
népdalversenyt, a fenyőünnepet, stb. A közművelődési intézményekkel szoros
munkakapcsolatot alakítottunk ki. Ki és fel akarunk használni minden alkal-
mat, amit a város közművelődési intézményei felkínálnak, illetve kérésünkre
szerveznek. A közművelődést az iskolába is be akarjuk hozni azzal, hogy egy-
részt a tanulók munkáiból, másrészt művészek munkáiból iskolatárlatot rende-
zünk, rendhagyó irodalomórákat, és úgynevezett színészórákat rendezünk, vitá-
ra hívunk meg színházi rendezőket, színészeket.
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Nyitottá igyekszünk tenni az iskolát úgy is, hogy jó kapcsolatot igyekszünk
kialakítani az általános iskolákkal és a felsőoktatási intézményekkel. A KLTE
TTK tanárai évi 6—8 előadást tartanak iskolánkban.

A reális pályaválasztás segítése céljából jó kapcsolatot alakítottunk ki 24
üzemmel, intézménnyel. Harmadikos tanulóink évi négy napot töltenek ezek
valamelyikében abból a célból, hogy leendő pályájukat jobban megismerjék.

Célunk a nevelőiskola létrehozása volt. Munkánk eredményét a tanulók
neveltségének kell igazolni. A tanulók személyiségében bekövetkezett változá-
sokat pszichológiai hatékonyságvizsgálattal mérjük. A vizsgálatnak még csak
részeredményei vannak. Mi a következekben látjuk munkánk nevelési ered-
ményeit :

1. A tanuló a tantárgyválasztás és -csere során megtanul felelősséggel dön-
teni. Ezáltal fejlődik önismerete.

2. A tanuló a maga választotta tantárgyakat jobb kedvvel és eredménye-
sebben tanulja.

3. A különböző fokozatú megterhelési lehetőségek kialakítják benne az
optimális terhelés szükségletét.

4. A tanórai többkönyvűséggel, az előrehozott vizsgával, a közművelődési
intézmények látogatásával, a könyvtárhasználat és a tanulás tanulásának meg-
tanításával kialakul benne a permanens tanulás igénye.

Nevelési eredménynek fogjuk fel az oktatómunkában elért eredményünket
is. Legkézzelfoghatóbban ezek az eredmények igazolják, hogy jó úton járunk.

Az utóbbi években az érettségizettekhez viszonyított felvételi százalékunk 65 és
74 között van.

De szép eredményeket érnek el tanítványaink a tanulmányi versenyeken
és az egyéb versenyeken is.

A kísérlet mérlege

A tervben leírt iskola teljes egészében nem valósult, nem valósulhatott meg.
Ennek sok objektív és szubjektív akadálya volt. Ilyenek: az iskola életét szabá-
lyozó egyes rendeletek, a tanárok felkészültsége, a kísérletezésben való járatlan-
ságunk, a mai, csak az ismeretre koncentráló egyetemi felvételi rendszer, stb.
Ennek ellenére — úgy gondoljuk — sikerült olyan demokratikus iskolát kiala-
kítanunk, amelyben szívesen dolgozik a tanár, szívesen tanul a tanuló.

Tervünkből megvalósult: a fakultációs rendszer; a stúdium generálé; az
előrehozott vizsga; a pályaválasztást segítő üzemlátogatás; az iskola nyitottá
tétele; a tanóra korszerűbbé tétele több vonatkozásban; a komplex tanulmányi
verseny és a tanulmányi mozgalom.

A kísérlet a következőkben adott újat (többet, mást), mint a többi kísérlet:
a fakultációt rugalmasabbá tette; a tanuló felzárkóztatásához kidolgozta a stú-
dium generálé felkészítési programját; a tehetséggondozás céljára gazdag tevé-
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kenységi rendszert biztosított, ebben a legfontosabb az előrehozott vizsga; a
reális pályaválasztást üzemlátogatással segítette; az iskolát nyitottá tette min-
den irányban; az összes tevékenységi formát a nevelés szolgálatába állította; a
mai körülmények közötti lehetséges demokratikus iskola alakult ki; bebizonyí-
totta, hogy az egységesség és differenciálás megvalósítható.

Az utóbbi években egyre több iskola jelentkezik azzal a kéréssel, hogy
nálunk kialakult tevékenységi formák mindegyikét vagy valamelyikét szeretné
átvenni.

Eddig az egész rendszert átvette két iskola, a fakultációt egy iskola, az elő-
rehozott vizsgát vette át 4 iskola, stúdium generálét pedig két intézmény.

Ezeken kívül a kísérlet egyes elemei beépültek a pécsi Apáczai Csere János
Nevelési Központ középiskolájának programjába, valamint a szentlőrinci egysé-
ges és differenciált középiskpla tervébe is.

És a ma

Iskolánk helyi nevelési rendszerére a rugalmasság, a változatosság volt jellemző
a kísérletezés éveiben is. A kialakított pedagógiai elvek és azok gyakorlati meg-
valósításai az önfejlesztő programban állandóan mozgásban voltak. Minden
nevelési szituáció és oktatási helyzetben a pedagógus saját személyiségén át-
szűrt módon végezte munkáját. Az önfejlesztő program tudatos, a saját és
együttes munkát is elemezni képes pedagógust és nevelőtestületet igényelt.

A kísérletezésben gyakorlatot szerzett nevelőtestület számára az iskolai
kísérlet továbbfejlesztésére jó feltételeket teremtett az új oktatási törvény.
Iskolánk tovább folytatta az adminisztratív módon 1984-ben befejezettnek te-
kintett kísérletező munkáját.

Pályázat útján nyertük el 1986. szeptember 1-től a megyei középiskolai
bázis-iskolai megbízást. Ez olyan megyei kísérlet része, amely feladatunkká te-
szi, hogy a középiskolás tanárok továbbképzéséhez nyújtunk gyakorlati tapasz-
talatszerzési lehetőséget. A pályázat 5 évre szóló, egyre több iskolai területet
átfogó programot jelent. Jelenleg 6 tantárgy vesz részt a programban (magyar,
történelem, matematika, orosz, biológia, rajz). A kinevezett szakvezető tanárok
csökkentett kötelező óraszámban tanítanak. Konzultációs és tapasztalatszerzési
lehetőségeket ajánlanak fel a megye középiskoláinak^ oktatási segédanyagok
készítésével segítik az iskolák oktató munkáját.

Ez a program arra is alkalmas, hogy a kísérletezés évei alatt felhalmozott
egyéni és munkaközösségi tapasztalatokat közkinccsé tegye. Az iskola belső fej-
lesztésének is jó programja a „bázis-iskolai" munka, hiszen egy-egy tantárgy —
majd terveink szerint nevelési terület — egész iskolai gyakorlattá kell tudato-
san értékelni, elemezni és továbbfejleszteni ahhoz, hogy a „modell-adó" szere-
pét eredményesen vállalhassuk.
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Ehhez a munkához állandó magasszintű önképzés kell, ugyanakkor olyan
továbbképzési lehetőségeket is jelent, amihez egyébként a nevelők nem juthat-
nak hozzá. Ez a program tovább növelte az iskolánk nevelési rendszerével meg-
ismerni szándékozók táborát.

Iskolai nevelési terveinkben továbbra is vezérelvként fogalmazódnak meg
azok a feladatok, amelyekre a „Vargás" kísérlet épült. Természetes tehát az,
hogy a változó feltételekhez és követelményekhez rugalmasan alkalmazkodó
iskolai életet kell teremtenünk, ahol a fakultáció rugalmas rendszere, a tehet-
séggondozás, a felzárkóztatás iskolai programja változó szereplőkkel, változó
programmal valósul meg.

Ehhez a munkához jó lehetőséget ad a megyei Nevelési Oktatási Tudomá-
nyos Alaptól elnyert pályázati támogatás, amiből iskolánk a megyében a leg-
nagyobb mértékben részesedik. Ez a tevékenység a fakultáció új rendszeréhez
igazodva minden tantárgyat felölel. Terveink szerint megteremtjük a tanulói
érdeklődésre, az önkéntes vállalásra épülő, a biztos tudást eredményező, az ön-
ismereten alapuló tanulói szándék változását követő fakultációs rendszert, az
ehhez szükséges tantervi anyagokat, sajátos értékelési rendszerünket is.

A tehetséggondozás meglévő gyakorlatát, az előrehozott vizsga rendszerét
megtartva új utak keresésére vállalkoztunk. Ennek egyik formája a kéttannyel-
vű oktatás kísérleti programja, amelyet 1988. szeptemberében indítunk magyar
—angol nyelven. Az országos modelltől eltérően kísérleti intenzív speciális két-
nyel vi osztályunk programjában azt vizsgáljuk, hogy a hipotézisek szerint ki-
alakított képzési modell alkalmassá teszi-e — és milyen mértékben — az egyes
tantárgyak (matematika, fizika, biológia, földrajz> történelem) angol nyelven
való tanulását.

Mindezek a sajátosan új „vargás"-programok hitünk szerint a hagyományo-
san sikeres és megőrzött tevékenységekkel jól szolgálják azokat az alapelveket
is, amelyeket egykor a nevelőtestület a társadalom kihívására fogalmazott meg,
és amelyeket figyelembe kell venni a mai iskolának is. A nevelőtestület és az
iskola dolgozói a szó igaz értelmében továbbra is alkotó munkát végeznek.
Örömeik és sikereik forrását ebben a tevékenységben és lehetőségben keresik.
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