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A „kommunizmus építőinek kongresszusán", az SZKP X X I I . kongreszszusán HRUSCSOV a beszámolójában ezt mondta: „Hazánkban az egész nép
helyeslésével létrehoztunk egy új iskolatípust, a bentlakásos iskolát, az egésznapos
iskolát és tanulócsoportot. A bentlakásos iskolákban, az egésznapos iskolákban és
csoportokban tanulók száma mintegy másfél millió, 1965-ben két és félmillió
tanul majd ezekben az iskolákban. 1 Ugyanott (342 o.) a kongresszus határozatai
kimondják: „A kongresszus helyesnek tartja a közoktatás átszervezése, az iskola
és az élet kapcsolatainak erősítése, a bentlakásos iskolák, az egésznapos iskolák és
tanulócsoportok szervezése, a levelező és esti oktatás fejlesztése céljából . . .
életbe léptetett intézkedéseket."
De már ezt megelőzően az Orosz Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság
Pedagógusainak Kongresszusán2 a kommunista iskolai nevelés tartalmát és módszereit ismertetve I. A. KAIROV, az OSZFSZK Neveléstudományi Akadémiának
elnöke kijelenti: „A köznevelés rendszerében fontos szerepre hivatottak a nap-,
közi iskolák, amelyeknek több a lehetőségük a rendszeres és célirányos nevelési
folyamat megszervezésére, mint a közönséges iskoláknak."
E. I . A F A R A S Z E N K Ó , az OSZFSZK közoktatásügyi minisztere 1962-ben így
nyilatkozott: „A szülők körében egyre nagyobb tekintélyt vív ki az-egésznapos
iskola. Ebben az iskolatípusban lényegében véve az egész oktató-nevelőmunka
ugyanazon az alapon nyugszik, mint a megszokott iskolai internátusban. Ezért
ezeket az iskolákat mindenhol széleskörűen fejleszteni kell." 3
És idézzük GoNCSAROV-nak a Pedagógiai Szemlében4 megjelent tanulmányából, amely az S Z K P X X I I . kongresszusának határozatairól és a pedagógiai
tudomány feladatairól szól, a következőket: „Rendkívül fontos mélyrehatóan
tanulmányozni és tudományos szinten kutatni a bentlakásos iskolákban és az
egésznapos tanítási rendszer alapján folyó oktató-nevelő munka specifikus sajátosságait. Ezekben az iskolákban már most megteremtették á megfelelő alapokat
a kommunista nevelés és a sokoldalú fejlődés eredményes megvalósításához,
kialakultak- már ilyen körülmények, de ezekkei ügyesen kell számolni. ?víeg kell
oldani számos problémát, pl. a napirend, az óraterv sajátos problémáját stb."

* Részletek egy nagyobb t a n u l m á n y b ó l .
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A k o m m u n i z m u s építőinek kongresszusa, 1962. okt. 17—31. Szikra: 101. old.
1960 j ú l . 6—9. K i a d t a a Magyar Szovjet B a r á t i Társaság Pedagógiai Szakosztálya és az
Országos Pedagógiai K ö n y v t á r . Szikra, én. 74. old.
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A SZU közoktatási minisztériuma 1961. év tavaszán az egésznapos iskolák
igazgatóival, 1962- tavaszán pedig ezeknek az iskoláknak tanulmányi vezetőivel
beható eszmecserét folytatott a fennálló nehézségek leküzdése érdekében.5
A Német Demokratikus Köztársaságban is már ott tartanak, hogy ismételten összehívták az egésznapos iskolák vezetőit és pedagógusait, sőt országos
kongresszust is tartottak már. Az N D K közoktatásügyi minisztere, A. L E M O T T Z
így nyilatkozott: „Az egésznapos iskola a jövő iskolája, inert gyermekeink számára a legjobb feltételeket biztosítja ahhoz, hogy erőik és képességeik a legjobban
kifejlődjenek ,és így jó állampolgárokká, igaz hazafiakká váljanak." 6 A Német
Szocialista Egységpárt (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) több ízben
foglalkozott az egésznapos iskola kérdésével és továbbfejlesztését szükségesnek
mondta ki, mert ez a kísérlet a szocialista pedagógia fejlődését nagy mértékben
elősegíti.
A csehszlovák perspektivikus tervben is szerepel ez a feladat. „Szükséges,
hogy gyermekeinket az iskolai tanítás idején túl is jobban gondozzák. Ezzel
összefüggésben tervezzük egésznapos iskolák létesítését, amelyekhez az út a
napköziotthonokon át vezet. Az egésznapos iskoláknak tehát az oktatáson kívül
az a feladatuk is lesz, hogy biztosítsák a gyermekek rendszeres felkészülését a
másnapi tanítási órákra, nyújtsanak alkalmat játékra és felüdülésre, szórakozásra
és sportra, érdeklődésük és egészséges hajlamaik kifejtésére." 7
|
Ez a néhány idézet és hivatkozás indokolttá teszi, hogy a magyar pedagógia a tartalom és a módszerek'kérdései mellett, illetőleg azokkal együtt a szükséges szerkeZeti-szervezeti változásokkal is foglalkozzék, tehát többek közt az
egésznapos iskola kérdésével is, annál is inkább, mert az iskola sokoldalú feladatai az egésznapos oktatás és nevelés számára létesült és létesítendő intézményekben valósíthatók meg a legjobban. A megtanítandó és megtanulandó anyag
korszerű kiválasztása mellett, amely anyagban érthetően sok lesz az új, de bizonyára nem hagyható el minden, ami régi —- tehát a tartalmi feladatok változásával együtt gondoskodni kell az új formáról, az új módszerekről is, mert az
emberek érzései, gondolkodása és feladatai is megváltoztak, mert a tanulók menynyisége és minősége is megváltozott, mert a munka és a tanulás, de az egész élet
üteme) érverése is más.
Mindez áz új (az új tartalom és az új módszer) új kereteket, új berendezést,
új intézményeket is szükségessé tesz. Az új tartalom és az új módszerek igénylik
ezeket az új intézményeket, mert csak úgy válhatnak termékeny erőkké, ha többet, hosszabb ideig és intenzívebben foglalkoznak a nevelendőkkel. így kerül
előtérbe a bentlakásos és az egésznapos iskolák létesítése ill. számuk növelése.
Mai viszonyaink között nem építhetünk sok bentlakásos iskolát, részben az anyag
és a szakemberek hiánya miatt sem, a fenntartás sokkal nagyobb költségei miatt
sem, viszont az egésznapos iskolák kisebb befektetéssel gyorsabban létesíthetők,
így válik az egésznapos iskola problémája időszerűvé. •
Szükségesnek véljük, hogy röviden á történeti előzményekkel is foglalkozzunk, hogy ennek alapján megvizsgáljuk, mi tette szükségessé ennek az új vagy

6
KOSZTYASKIN: AZ egésznapos iskola története. Szovjetszkaja Pedagogika, 1962. VI [ 1:
95—103. D o k . 15755.
6
Deutsche Lehrerzeitung, 1961. 23. sz. 11. 1.
7
Das Schulwesen der sozialistischen Lander i n E u r ó p a . Volk u n d Wissen, B e r l i n 1962.
-528. 1.
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újszerű iskolatípusnak fejlesztését, mit lehet ma ettől az iskolatípustól remélni,
milyen legyen az egésznapos iskola pedagógusa, végül, hogy lehetséges és szükséges-e nálunk ilyennek létesítése, és ha igen, mi a megvalósítás útja.
2. .

A Szovjetunióban már közvetlenül a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után vált szükségessé a nagyobb mértékű gondoskodás a tanulókról, tekintettel arra, hogy igen sok gyermek maradt árván vagy félárván. Ezek számára
bentlakásos otthonokat kellett biztosítani. Ez nem volt könnyű feladat, hiszen
számtalan város és falu pusztult el teljesen. A polgárháború és a gazdasági viszonyok csak megnehezítették a feladat teljesítését, mégis azt olvassuk, hogy 1921ben már több mint 5000 intézmény létesült oly céllal, hogy legalább fedelet biztosítson.a gyermekeknek. Hogy milyenek voltak az állapotok, az eléggé ismeretes; MAKARENKO műveiből elsősorban. Sok mindenféle címen létesültek ezek az.
intézmények, voltak gyermekvárosok," gyermekállomások, gyermektelepek.
Már ezekben az intézményekben is igyekeztek az oktatást a tanulók ill. közösségeik termelő munkájával összekapcsolni. Nagy részük ipari üzemekben, tanműhelyekben vagy mezőgazdasági szövetkezetekben dolgozott. Akkor még hiányoztak a megfelelő pedagógiai felkészültséggel rendelkező nevelők. Az oktatás terén
nem látták még világosan a feladataikat, és akik valamennyire foglalkoztak
pedagógiával, azok is inkább külföldi példák után indultak és a polgári pedagógia hatása alatt kísérleteztek pl. a Dalton-módszerrel vagy az ún. komplex módszerrel stb.
Az első közoktatási kongresszuson (1920 decemberében) felvetődött, a kérdés, hogy mi legyen a közösségi nevelés alapja, az iskola vagy a családi otthon.
A. V. LUNACSARSZKIJ azt állította, hogy a szocialista nevelés fejlődésének legbiztosabb irányvonala csakis áz egésznapos iskolára és az internátusi rendszerre
való áttérés lehet. Az egésznapos iskolát — úgy gondolták — nem lehet egyszerre
megvalósítani, hanem lépcsőzetesen kell megoldani úgy, hogy előbb az iskola
mellett kell iskolaklubot megalakítani, aztán az egésznapos iskolát. Az iskolaklub természetesen nem azonos sem a napköziotthonnal, sem a délutáni foglalkozásokkal, mert ezek akkor még nem szolgálták a közösségi nevelést. Petrográdban meg is szervezték a gyermekklubokat, amelyek programjában első helyen
állt a gyakorlati foglalkoztatás (a fizikai munka) megszeretése, de emellett sor
került a karénekre, játékra, színi előadásokra és baráti beszélgetésekre is.
Petrográdban vetették meg az egésznapos iskola alapját, bár ez abban az
időben még igen nagy nehézségekkel járt, hiszen a gyermekeknek meleg étellel
való ellátása is nagy gond volt. Kialakulóban volt a jövendő új iskolának, a
munkaiskolának típusa, azonban ez a megfelelő anyagi alap és a megfelelően
képzett pedagógusok hiányában nem fejlődhetett ki. Moszkvában a sok váltású
tanítási rendszer lehetetlenné tette a gyökérverést, és éppígy sikertelenül próbálkoztak a vidéken kezdeményezett egésznapos iskolák.
1930 táján már kezd érvényesülni MAKARENKO hatása és sokat jelentett az:
épülő ifjúsági szervezetek, az úttörők (pionírok) és a komszomolisták segítsége.
Ebben az évben a közoktatásügyi népbiztosság már szélesebb körben kívánta
az egésznapos iskolát megvalósítani, főként a gyári-üzemi iskolák megszervezése
útján. Gondosan határozták meg a serdülőkorúak napirendjét, óvták a tanulókat
a túlterheléstől, elősegítették testi feljődésüket; a közös étkezések, közös szóraö
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kozások, klubrendezvények és a szervezett pihenés nagymértékben hozzájárultak a közösségi érzés és tudat fejlődéséhez.
A II. világháború után ismétlődtek az elhagyatott gyermekek, az árvák és a
menekült, otthontalanná vált gyermekek elhelyezésével és nevelésével kapcsolatos nagy gondok. 1950-től kezdve azonban, amikor a családi élet is viszonylag
nyugodtabbá vált, de mindkét szülői félnek dolgoznia kellett, a szülői munkaközösségek és a pedagógusok kezdeményezésére sok iskolában kialakultak az ún.
egésznapos tanulócsoportok, tehát az olyan csoportok, amelyekben együtt
maradt az egész osztály, és pedagógiai felügyelettel étkeztek, tanultak és igyekeztek a legjobban kihasználni a szabaddá vált időt. 1955 november elsején rendelet jelenik meg az egésznapos iskolák megnyitására vonatkozóan.
Az 1958 dec. 24-én kiadott rendelet világosan utal arra, hogy a társadalmi
nevelés érdekében segíteni kell a családot abban, hogy a szülői nevelés egy részét
az iskola vállalja, és ezért kell kiszélesíteni a bentlakásos iskolák, valamint az
egésznapos iskolák és tanulócsoportok hálózatát.
1960 febr. 1-én jelenik meg az SZKP Központi Bizottságának és a SZU
minisztertanácsának közös határozata az egésznapos iskolák szervezéséről, azzal
a célmegjelöléssel, hogy a gyermekek társadalmi nevelését tovább kell tökéletesíteni és a családok helyzetén fokozatosan kell könnyíteni. A bentlakásos iskolák~ nak, mint magasabb fokú oktatási és nevelési intézményeknek további fejlesztésével egy időben egésznapos iskolákat is nyitni kell, amelyekben a gyermekek
egész napon (9—11 órán) át élik a maguk életét, tanulnak, művelődnek.
Az-1960—61. tanévben a SZU területén 248 egésznapos iskola működött
52 ezer tanulóval, ezeken kívül 6127 iskolában 9711 egésznapos tanulócsoport
alakult 276 053 tanulóval. Az 1961 — 62. tanévben már közel 400 ezer tanuló
tanult egésznapos iskolákban ill. csoportokban. Az iskolák létesítéséhez nagymértékben segítették az államot ill. a társadalmat a kolhozok, szakszervezetek
és a társadalom széles rétegei.
A X X I I . kongresszusnak az egésznapos iskolákra ill. tanulócsoportokra
vonatkozó állásfoglalására már a bevezetőben rámutattunk. 8

x

Pártunk és kormányunk a kitűzött cél érdekében már 1945 óta sokat tett.
A gyermekek gondozását a legfontosabb feladatok egyikének tekintette. Először
nálunk is a világháború és a fasizmus folytán árvákká vált gyermekekről gondoskodott, de kezdettől fogva megszüntette a gondoskodásnak alamizsna-szerűségét,
jótékonykodás címén megalázó jellegét. Az otthonoknak egészen új rendszere
alakult ki.
Gondoskodtak az iskolakort még el nem ért gyermekek elhelyezéséről,
. otthonokat létesítettek az iskoláskorúak számára, figyelembe véve a munkásság
és a parasztság eddig teljesen elhanyagolt gyermekeinek felemelését, otthonokat
nyitottak a fogyatékos gyermekek és ifjak számára, valamint az erkölcsileg veszélyeztetett vagy már az erkölcsi züllés útjára került gyermekek részére.
A tanulóknak állandó nevelése a tanítási órán túl és az iskolákon kívül nagymértékben hozzájárult alkotó képességeiknek és tehetségüknek fejlesztéséhez.
8

Felhasznált irodalom:
ZOLOTOV: Nagyszerű távlatok (Az O S Z F S Z K egésznapos iskolái ill. csoportjai). Skola Internat. .1962. I I . 21—25. 1. D o k . 15918.
E . G. KOSTYASKIN: A z egésznapos iskola története. Szovjetszkaja Pedagogika, 1962. V I I . I .
95—100. Dok. 15755.
.
.
FLÜRA LOMPSCHER: Eríahrungen u n d Probleme der Ganztagserziehung i n der Sowjetunion.
Pádagogik, -1960. 546—562. 1.
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Növelte az óvodák számát és minőségi munkáját, az iskolákban számos •
napköziotthont létesített, amelyekben a tanulók a tanuláson túl szabad idejüket
ésszerűen, hajlamaiknak megfelelően kihasználhatják.
A gyorsan fejlődő ifjúsági szervezetek (különösen az úttörőmozgalom) is
megtalálták á gyermekek foglalkoztatásának számos jó, változatos formáját,
mint pl. a fiatal úttörők házát, az úttörő vasutat, az úttörők nyári táborozását
stb.
Ipari, mezőgazdasági és kulturális fejlődésünk azonban nem állhat meg és
nem topoghat egy helyben, amikor a mechanizálódás, automatizálás, kémizálás
következtében mind magasabb műveltséggel rendelkező .dolgozókra van szükségünk, hogy a népek versenyében megállhassuk helyünket, hogy a termelékenységünket állandóan fokozva növekedjen az anyagi jólét és ezáltal mind közelebb
jussunk a kommunizmus megvalósításához. Ily értelemben született meg az új
iskolatörvény, és nekünk, pedagógusoknak kell ezt megfelelő tartalommal megtöltenünk és keresni a célnak leginkább megfelelő szervezetet, az új utakat, az
új módszereket. Ilyen szervezet, út és módszer az egésznapos iskola. Feladatunk
tehát a hazai adottságok figyelembevételével hozzálátnunk ilyen egésznapos
iskolák létesítéséhez.
Az OSZSZSZK pedagógusainak kongresszusán HBAJSCSOV világosan meghatározta azt a két történeti feladatot, amelyet a legközelebbi időszakban meg
kell oldani: a kommunizmus anyagi-műszaki alapjának megteremtését és az új
ember nevelését. „Ez tulajdonképpen egységes folyamat. Ha ugyanis elmaradunk
a szovjet ember nevelésével és oktatásával, szükségképpen lelassul a kommunizmus építésének egész-munkája."9
Iskolatörvényünk célkitűzése bátran általánosítható valamennyi nevelőintézményünkre az óvodáktól az egyetemig. Mindegyikben a cél a kommunista
ember személyiségének kialakítása Ennek érdekében nyújtsanak minden tanulónak, növendéknek, hallgatónak általános műveltséget, járuljanak hozzá áz
összes szellemi és testi képességek teljes kifejlődéséhez, fejlesszék ki bennük a
kommunista emberre jellemző erkölcsi tulajdonságokat, neveljék őket úgy, hogy
szeressék szocialista hazájukat és más országok népeit, becsüljék a munkát és a
dolgozó embert, vegyenek részt társadalmunk célkitűzéseinek megvalósításában,
tegyék őket képesekké arra, hogy hazánknak és a jövő társadalmának mindenoldalúan fejlett, öntudatos dolgozóivá és védelmezőivé váljanak.
Bizonyos, hogy mindezeknek a célkitűzéseknek központjában a nevelés
áll, bizonyos azonban az is, hogy ezek a feladatok nem oldhatók meg máról holnapra. De várhatunk-e addig, míg egész ifjúságunkat ezeknek a céloknak és feladatoknak a szellemében az összes nevelő tényezők megnevelik?
Kettős irányban dolgozva kell a célt és. a feladatokat megközelíteni, tehát
nemcsak az iskolában és az ifjúkorban, hanem a felnőttek soraiban is önképzéssel,
továbbképzéssel.
Sok kitűnő kartársunk igyekezett és igyekszik a tanítási órákon az oktatás
közben nevelni is, de ez aránytalanul kevésnek bizonyult. A családi otthon
nevelési lehetőségei is erősen csökkentek. Ezért is kell rátérnünk az egésznapos
iskolára, amely rendkívül értékes fejlődési lehetőségeket biztosít. Annál is inkább
szükségesek ezek az újszerű iskolák, mert a nagyméretű fejlődés mellett látnunk kell a fennálló hiányosságokat is. Sok minden rosszat sikerült elpusztítani,
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lerombolni, de az új építése még csak elindult. Iskoláinkban az oktató m u n k a
mellett a nevelés munkája még sok helyen háttérbe szorul, és ami nevelés mutatkozik, az is inkább csak külsőségekben jelentkezik.

3.
f

A nevelésközpontúság elve ellen nem hangzik el kifogásoló hang, de megvalósításához még gyakran hiányzik a kellő felkészültség. A tanítva nevelni é&
nevelve tanítani jelszó nem egyforma arányokban jelentkezik. Okai a már említett felkészültség hiánya, anyagi szegénységünk, szervezési ill. szervezeti hibák
vagy hiányosságok.
A felkészültség hiányának alapja nem a pedagógusok tartózkodásában
keresendő. Pedagógusaink szívesen tanulnak, örülnek a segítségnek, ezt sokan' és.
sokszor állapították meg. A hiba .inkább abban keresendő, hogy ily irányban
nem kaptak megfelelő képzést, nemcsak 1945 előtt nem, hanem az ötvenes évek
elején sem, mert valahogy oly felfogás terjedt el, hogy a politikai és a gazdasági
területen elért eredmények folytán automatikusan megváltoznak az emberek.
A neveléselmélettel kevesen foglalkoztak, és ha foglalkoztak, csak az elmélettel
foglalkoztak, de a gyakorlattal alig. Ahol foglalkoztak, ott sem a hazai adottságokból, a mi gyermekeink és ifjaink adott helyzetéből és az ebben kialakult
tulajdonságokból indultak ki, hanem inkább a külföldet, elsősorban a Szovjetuniót követték, figyelmen kívül hagyva azt a jelentős tényt, hogy ott már harminc éve foglalkoztak a kommunista neveléssel. És még nagy tekintélyű és.
tudású szovjet pedagógusok intő szava sem talált meghallgatásra, nem vezetett
a tapasztalatok okos felhasználására. 1957 óta a helyzet állandóan javul, pl. a
középiskolai tanárok képzése, de — ismételjük — nem lehet várnunk addig,,
míg az ú j nevelők váltják le vagy fel a régieket, mert ez 25—30 éves elodázást,
jelentene, hanem a régebben végzett pedagógusoknak is a legmesszebb menő
segítséget kell megadni a hiányok pótlására.
Aránylag kevés új iskola épül és ami kevés épül, az sem felel meg mindigteljesen a .követelményeknek. Egy-egy osztályban még mindig túl sokan szorulnak össze, és bizonyos mértékig jogos a hivatkozás arra, hogy 45—50-es létszámú
osztályban nehéz tanítani és még sokkal nehezebb nevelni, rengeteg energiát
fogyaszt és az eredmény így is gyenge. A helyzet különösen az általános iskola
felső osztályaiban és a középiskolákban nehéz, ahol egy-egy tanár, sőt még az.
osztályfőnök is csak két-három órában tanít egy osztályban, és kicsiny óraszáma
miatt 8—10 osztályban kell tanítania. Az egyéni ráhatásra igen kevés idő j u t ,
hiszen még név szerint sem ismerheti meg minden tanítványát. Ez a jelenség
főként a fővárosban és a nagy városokban jelentkezik, de nem mentesül tőle a
kisváros és a nagyközség sem, és csak kevés helyen alakul ki a közvetlen személyi
kapcsolat, minden emberi viszony legértékesebb alapja.
Az iskolán kívül is alig van módja a pedagógusnak megismernie a tanítványait, mert erre nem jut idő sokirányú hivatalos elfoglaltsága miatt,>mint pl.
dolgozatjavítás, kísérés, felügyelet, ifjúsági szervezet, készülés különböző ünnepélyekre, nem szólva a még mindig nagyszámú értekezletről, mert ezek is sok-sok
órát rabolnak el, sokszor egészen haszontalanul. És hol van még a tanulás, az önképzés, amely nélkül senki sem állhatja meg jól a helyét oly gyorsan fejlődő gazdasági és kulturális életünkben, de legkevésbé nem hagyhatja abba a tanulást,,
az önképzést a pedagógus.
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A nevelés központi jelentőségét hangoztatja iskolatörvényünk. Nagyon
sürgősen és nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, megtettünk és megteszünk-e
mindent ennek érdekében, mik a hiányok, és hogyan pótolhatók.
A nevelésközpontúság nem cél, hanem csupán eszköz a cél eléréséhez. A cél
a kommunista (kollektív, szociális és szocialista, közösségi) ember nevelése.
Tudnunk kell, hogy milyen emberekre lesz szükség a harmadik évezred elején,
amikor a ma hat évesek 43 évesek, a most az általános iskolát végzettek 51
évesek, a most érettségizettek 55 évesek lesznek, tehát mindenképpen még
munka- és alkotó képességük teljes birtokában és kétségtelenül túl lesznek már a
kommunizmus alapjainak lerakásán-.
A társadalom fejlődésének útját a nyugati, kapitalista országok is elég világosan látják. A nyugati országokban a ma már vészesen terjedő perspektívátlanság mellett a gondolkodók megfelelő adatok alapján, szinte matematikai pontossággal utalnak arra, hogy a kommunizmus útja egyenes, megvalósítása feltartóztathatatlan. Számos más, hasonló tartalmú vagy hasonló következtetéseket
levonó könyv vagy tanulmány mellett ezt hangoztatja FRITZ BADE, a kiéli Világgazdasági Intézet vezetője írta könyv is.10 Szerzője nem kommunista, még csak
nem is szimpatizáns. Feltűnő, hogy ő és mások milyen előrehaladottnak látják az
oktatás és nevelés fejlődését a Szovjetunióban, különösen az első szputnyik felszállása óta. A fejlődés még az USÁ volt elnökét, KENNEDY-t is arra a kijelentésre
késztette, hogy a jövő nem a rakéták gyáraiban, hanem az iskolák tantermeiben és
az egyetemek és tudományos intézetek laboratóriumaiban fog eldőlni.11
Milyen lesz a jövő embere? Milyennek kell nevelnünk az ifjúságot?
A kérdésre válaszolt N. Sz. HRUSCSOV: „Hogy eljuthassunk a kommunizmushoz, a legigazabb és legtökéletesebb társadalomhoz, amikor a szabad ember
legjobb erkölcsi tulajdonságai teljesen kibontakoznak, már ma is a jövő emberét
kell nevelnünk. Ki kell fejleszteni a szovjet emberekben a kommunista erkölcsöt,
amelynek alapja: odaadás a kommunizmus iránt és hajthatatlanság a kommunizmus ellenségeivel szemben, a társadalmi kötelesség felismerése, aktív részvétel a társadalom javát szolgáló munkában, az emberi együttélés alapvető szabályainak önkéntes betartása, a kölcsönös elvtársi segítség, a becsületesség és igazságosság, a társadalmi rend megszegőivel szembeni kérlelhetetlenség."12
Ehhez a következő megjegyzéseket fűzi F. I. AEANASZENKO, az OSZFSZK
közoktatásügyi minisztere: „Az új embert nevelve nemcsak dolgozni kell őt megtanítanunk, hanem kommunista módon élni is. Kommunista módon élni pedig azt
jelenti:
Magas eszmei színvonalon állni, mindenoldalúan fejlettnek, nagy műveltségűnek, kulturáltnak, munkaszeretőnek lenni, minden cselekedetünkben, kicsinyben és nagyban egyaránt, a kommunista ideológia és erkölcs elveit követni,
szeretni a hazát, és tevékenyen szolgálni, hűnek lenni a proletár nemzetköziség
ügyéhez;
a társadalom követelményeit szem előtt tartani, a társadalmi és személyes
érdekeket helyesen egyesíteni, a fegyelmet tudatosan megtartani, aktív harcot
folytatni az új életformáért, a szocialista együttélés szabályainak megtartásáért;
ébernek lenni és könyörtelen harcot folytatni a burzsoá ideológia ellen, a
vallásos előítéletek ellen, és a múlt minden csökevénye "ellen;
10
Der Wettlauf zum Jahre 2000. Magyarul Versenyfutás a 2000. évig címmel. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1961. 250. old.
11
L. Erziehung und-Unterricht, 1962. VI. 331. 1.
12
A S Z K P X X L kongresszusa. 1959. jan. 27—febr. 6-ig. Kossuth Kiadó, 1959. 62. 1.
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állandóan új ismeretek megszerzésére törekedni, erkölcsi tökéletesedésünkön, akaratunk és jellemünk nevelésén munkálkodni.
A kommunista társadalom embere: az alkotó, a gondolkodó, a tevékeny
közéleti ember." 13
WALTÉR ULBRICHT a S E D V. kongresszusán az új, szocialista ember erkölcsi arculatát a következő alapvető erkölcsi törvények betartásával jellemezte:
1. Küzdj mindig a munkásosztály és minden dolgozó nemzetközi szoln
daritásáért, valamennyi szocialista ország megbonthatatlan egységéért!
2. Szeresd hazádat és légy mindenkor kész egész erőddel és minden képességeddel a munkás-paraszt hatalmat megvédeni!
3. Segítsd elő azt a törekvést, hogy megszűnjön az ember kizsákmányolása
ember által!
4. Végezz jó munkát a szocializmus szolgálatában, mert a szocializmus
minden dolgozó ember jobb életét készíti elő !
5. A szocializmus építésekor cselekedj a kölcsönös segítség és a bajtársias
együttműködés szellemében, becsüld meg a közösséget és szívleld meg a bírálatát!
6. Védd és növeld a nép vagyonát!
7. Törekedj teljesítményeid állandó javítására, légy takarékos és erősítsd a
munkafegyelmet!
8. Neveld gyermekeidet a béke és a szocializmus szellemében sokoldalúan
képzett, szilárd jellemű és acélos testű emberekké!
9. Élj tiszta és becsületes életet és szeresd családodat!
10. Igazold tetteiddel szolidaritásodat a nemzeti felszabadulásért küzdő és
nemzeti függetlenségüket védő népekkel!." 14
Csupán szóval erkölcsi meggyőződést és szokásokat kialakítani természetesen nagyon egyoldalú munka, amely nem vezethet kielégítő eredményhez. És
csak az erkölcsileg helyesen cselekvő,'a valóban emberi módon élő ember az,
aki aktívan küzd a szocializmus győzelméért. Hányszor tapasztalhattuk, hogy
tanítványaink főként a felső tagozatban vagy a középiskolában bámulatos ismeretekről tesznek tanúbizonyságot az erkölcsi magatartás szabályai és normái
terén, de magatartásukban és tanulótársaikhoz való viszonyukban ez nem jút
kifejezésre.
,
A szocialista erkölcsre vonatkozó ismeretek nyújtását tervszerűen és céltudatosan kell egybekapcsolni a helyes magatartásra szoktatással. Ennek módr
jai, formái nagyon változatosak lehetnek és legyenek is, de a legfontosabb minden
körülmények közt a munka, a tanulók részvétele a szocialista építésben. Csak
az ily módon szerzett ismereteknek, amelyek tehát közvetlen egyéni tapasztalatokra támaszkodnak, van értéke, csak ezek útján alakulhat ki a tiszta meggyőződés, az ily módon kialakult erkölcsi irányelvek szabályozzák majd célravezetően a magatartást.
A pozitív feladatok közül kétségtelenül a közösségi ember nevelése a legfontosabb. Hol tartunk ma ezen a területen? Sok-sok értekezletünk volt erről a kérdésről, több napig tartó vagy néhány félnapig tartó országos, helyi, iskolai értekezletek az elmúlt években. Sok tanulmány és beszámoló foglalkozott ezzel a
13

Az Orosz Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság Pedagógusainak Kongresszus a
1960. júl. 6—9. K i a d t a a Magyar Szovjet Baráti Társaság Központi Pedagógiai Szakosztálya
és az Országos Pedagógiai K ö n y v t á r , 1959.
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Kleine Padagogische Enzvklopadie. Deutscher Yerlag der Wissenschaften, Berlin, 1960.
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kérdéssel. Egyáltalában nem állíthatjuk, hogy ez a nagy munka eredménytelen.
Eredményességéhez nagyban hozzájárult a tanulóinknak az iskolán kívül folytatott tevékenysége az ifjúsági mozgalomban (KISZ, Úttörő). Bizonyos előfeltételeit megteremtette az élet. Közösség csak ott alakulhat ki, ahol nincsenek
privilegizált osztályok vagy egyének, ahol mindenkinek azonos a joga, de a kötelessége is. M A R X egy helyen azt írja, hogy csak a közösségben másokkal találja
meg az egyén azokat az eszközöket, amelyek igénybevételével haljamait minden
oldalúan fejlesztheti.15
A tanulók közössége csak ott alakulhat ki, ahol magukat biztonságosaknak, védetteknek, otthonosaknak érzik. Ott fejlődhet igazán, ahol módot találnak
arra, hogy sokoldalú érdeklődésüket kielégíthessék, azt az érdeklődést, amely
bennük a társadalomnak minőségben és mennyiségben növekvő igényei folytán
felébredt.
Ahhoz, hogy valahol közösség kialakuljon, az embereknek nagyon közel
kell kerülniük egymáshoz. Az iskolai közösség létrejöttében nagy, sőt döntő szerepe van a pedagógus nevelő személyiségének. De elég-e a közösség kifejlesztéséhez egy pedagógus? Talán sikerült egyes kartársaknak közösséget teremteni
az osztályból, azonban egy-egy osztályközösség még nem jelenti az iskolába járó
tanulók közösségét. Mint minden területen, itt is a példa igen fontos. Mindaddig,
amíg a pedagógusközösség nem forrt egységbe, nem alakult közösséggé, mindaddig, míg az igazgató nem bírja az egész testület bizalmát, mindaddig, míg a kartársak az építő szándékú bírálatot sem tudják elviselni —, mindaddig tehát, míg
a testületben nem teremtődik meg az összhang, nehezen remélhetjük, hogy az
iskolaközösség megvalósul. Nagyon jól tudjuk, hogy mindez nem alakulhat ki
gyorsan, hosszú idő, több év kell hozzá. Türelmesnek kell lennünk és a követelmények teljesítésén kell fáradoznunk.
Az egymáshoz való közelség, pontosabban a szeretetre és bizalomra épült
kapcsolat a benső kontaktust jelenti, kontaktust a nevelő és a nevelendő között,
kontaktust a nagyobb (idősebb) és a kisebb iskolatársak közötti pozitív befolyás
biztosításával, patronálással, de kontaktust jelent az iskola és. a szülői ház, az
iskola és az üzemi dolgozók, a szülői ház és az üzemi dolgozók között is. Fejlettebb fokon ez a kapcsolat kiterebélyesedik, az iskola valamennyi tanulója között megteremthető és megteremtendő ez a kapcsolat, sőt továbbmenó'en elképzelhető és megvalósítható több iskola között is ilyen kapcsolat, pl. azoké az iskoláké, amelyeknek közös a névadójuk, vagy az ország határain túl is, amikor az
osztályok vagy iskolák leveleznek osztályokkal vagy iskolákkal, és idővel talán
közvetlenül is megismerkednek. Ezek távlati elképzelések, egyelőre jó volna, ha
pl. Budapesten a két szomszédos iskola között volna ilyen kapcsolat és nem mint
„két szomszédvár" állnának egymással szemben. . .
A közösség alapja a bizalom, a közösségi érzés felkeltésével indul, és mind
tudatosabbá válik, közösségi tudattá formálódik át. De még ez sem elegendő,
mert a közösségi érzésnek és tudatnak alakot kell öltenie, cselekvéssé, tettekké
kell átalakulnia, közösségszolgálattá, a közösségnek tettekben megnyilvánuló
szolgálatává kell fejlődnie, természetesen .oly módon, hogy mindenki mindenkit
segít, támogat, erősít, a szó legnemesebb értelmében szolgál, vagyis nem elnyom,
nem kihasznál, hanem felemel és ugyancsak alkotó módon aktívvá alakít.
Nem az a feladatunk, hogy a közösségi nevelés módszereit kutassuk, hanem
csupán az, hogy a mai viszonyok között megmutassuk vagy utaljunk arra, meg15
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valósítható-e a közösségi nevelés ma maradéktalanul. Fel kell tennünk a kérdést,
hogy hiztosíthatja-e a mai iskola feltétlenül várakozásaink valóra váltását, megvannak-e mindenütt a megfelelő pedagógusok, rendelkezünk-e megfelelő iskolatípusokkal, amelyekben elsősorban nevelnünk kell, de amely nevelés az iskola
falain és határain is túl szükséges. Tudjuk, nagyon jól és közvetlen tapasztalatok
alapján, hogy iskoláink ily tekintetben is nagyon sokat fejlődtek. De egyszerre,
rövid néhány év alatt vajon építhettünk-e elég iskolát, és építhettünk-e korszerűen berendezett iskolákat, megfelelő környezetben, ahol pl. a tanulók mozgási
hajlama kellő teret kap?
A szocialista közösségi munka-mozgalom újszerű viszonyt fejez ki a társadalmi élet minden területén. Legfőbb jellemzői a kölcsönös segítés és a társadalmi
együttműködés. Már a mai félnapos iskolában is adódnak olyan formái az együttélésnek, amelyek a tanulók termelőmunkájával, tevékenységével a termelés folyamatában új tártaimat biztosítanak.
Mindezekre a követelményekre az egésznapos iskola a félnaposnál több
lehetőséggel rendelkezik időben, körülményekben, személyi adottságainál fogva.
I t t az iskolai és az iskolánkívüli tevékenység természetesen.esik egybe, közelebb
viszi a tanulót az élethez, szorosabbra fűzheti a kapcsolatot az élettel, az együttélés számos formáját veheti igénybe, könnyebben fejlesztheti tehát a közösségi
érzést, a közös szokásokat és ezzel új, szocialista életformákat teremthet. Itt valóban együtt terveznek, együtt dolgoznak, ebbe béleértve a tanulást is, — és együtt
k orm ány óznak.
4.
Az iskolának

az élettel való kapcsolatát

n e m sikerült oly m é r t é k b e n megte-

remteni, mint az szükséges volt a múltban és szükséges ma is. A legfontosabb
feladat a tanulásnak szerves egybekapcsolása a termelőmunkával és a testkultúrával. Iskoláink ez időszerint erősen kísérleteznek a kérdésnek legkedvezőbb
megoldása érdekében,-de ez nagyon nehezen megy majd , mert a tanulók nincsenek állandóan az iskola keretében, nem képesek megoldani még a tanulásnak a
neveléssel, és mindkettőnek kapcsolatát a dolgozók mindennapi életével és azzal a
harccal, amely a mennyiség és a minőség növeléséért folyik. A politechnika heti
két óráját biztosítani tudjuk, de ezt sem minden iskolában, a gimnáziumban
azonban az iskolai vagy üzemi tanműhelyek hiányában á remélt eredményt nem
érhettük el, sőt tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben, különösen a nagy városokban az üzem messze fekszik az iskolától, az üzem pozitív hatása sem érvényesülhet kellően.
Az iskolán ill. a tanítási órán kívül a szabadidőt jól lehetne felhasználni,
jól megszervezve és egybekapcsolva az alkotó tevékenységgel (szakkörök), és
ezzel a sokféleséggel, változatossággal vonzóvá, érdekessé tenni a tanulók számára. De a tanulók nem maradnak együtt, és így az iskola élete nem válhat az
élet iskolájává. Nem mutathatjuk meg az ifjúságnak a múlt és a jélen életét sem
®oly mértékben, mint ez kívánatos és szükséges volna, és még kevésbé a jövő távlatait. így tehát nem szoktathatjuk az ifjúságot ahhoz, hogy maga alakítsa már
az életét (bár a pedagógus mindig ott kell hogy legyen a háttérben, mint segítő),
vagyis nem alkalmazhatjuk az életre előkészítésnek legjobb módszerét. Az iskola
nem segítheti kellően az ifjúsági mozgalom munkáját, nem támogathatja megfelelően a kezdeményezéseket. Ehhez sokkal nagyobb lehetőséget nyújtana a
hosszabb együttlét, hogy" sok mindenre jusson idő, pl. könyvek, újságok, folyó308•

iratok olvasására, színház és filmek megtekintésére és megvitatására, találkozók
rendezésére kiváló emberekkel, munkabrigádok tagjaival, gondos előkészítésre a
műkedvelő előadásokra, részvételre a társadalmi munkában, szakköri foglalkozásokra stb.
Bizonyos, hogy az itt felsorolt igényeket a legjobban teljesítheti az egésznapos iskola, mint ahogy ugyanitt elkerülhetők az említett veszélyek is.
Biztosíthatjuk-e a sokoldalúan művelt ember kialakítását pusztán az iskolai .
órákon végzett munkával? És általában mit értünk azon, hogy sokoldalúan
művelt ember?
Azoknak, akik a korszerű műveltséget kívánják biztosítani' a jövő nemzedék számára, az iskolai oktatás'és nevelés útján, kétfelé kell harcolniok. Egyrészt
ki kell gyomlálni a tanítás anyagából mindazt, ami elavult és ina már teljesen
értelmetlen, másrészt figyelembe kell venniök a tudományok és a technika fejlődését és egészen új anyagot is be kell iktatniok a tantervekbe, kellően gondoskodva a megfelelő műveltségű pedagógusokról is. A társadalom igényli azt, hogy
a helyesen értelmezett humán műveltség mellett a természettudományok, a
technika és a fizikai munka mint a korszerű műveltség részei képezzék az oktatás anyagát, mert csak az ilyen sokoldalú műveltség birtokában felelhetnék
meg fiataljaink a jelen és még inkább a jövő követelményeinek. Hogyan oldható
meg ez a feladat a tanulók túlterhelése nélkül ugyanannyi idő alatt, mint eddig?
Ez az a kérdés, amellyel a pedagógiának ugyancsak foglalkoznia kell.
Bizonyosan úgy, hogy kisebb megterhélést kell a pedagógusok számára
biztosítani a kötelező tanítási órák megállapításakor, de ugyanakkor el kell várni
tőlük, hogy sokkal többet legyenek együtt az ifjúsággal. A tanítási időn túl az
iskolában és az iskolán kívül sokat kell foglalkozniok az ifjúsággal, ill. sokat kell
foglalkoztatniok irányításuk mellett az ifjúságot, hogy ez olyfokú sokoldalú
műveltséget szerezzen, amilyet korunk és a jövő ifjainktól elvár. Ez is a legjobban
az egésznapos iskolában valósítható meg.
Egész szocialista nevelési rendszerünknek központi feladata a munkára
nevelés.

Az ember emberré a munka által lett. A gyermek születése első percétől
kezdve aktív lény és hosszú az az út, míg eljut odáig, hogy felérje ésszel, hogy a
mindnyájunkért Végzett munka biztosítja életünket, fejlődésünket, haladásunkat. A munka mennyisége és minősége szüli a termelékenységet, nélküle az emberiség „rabigába dől." Hogy a termelékenység állandóan növekedjen, hogy mind
többet, jobbat és'olcsóbbat termeljünk, az emberek egyéni és együttes erejének
megfeszítésével, — erre is kezdettől fogva nevelnünk kell a gyermeket és az ifjúságot.
A lehetőségeket erre az egésznapos iskola minden más intézménynél jobban biztosítja, és ezzel realizálj a voltaképp a szocialista politikát és pedagógiát;
Minden tevékenységnek és munkának csak akkor van igazán nevelő értéke,
ha a gyermek világosan, pontosaii látja a célt, megismeri határozottan a feladatot, vállalja annak elvégzését, m. p. nem holmi kényszer alapján, hanem szívesen, ha a feladat a képességeknek megfelelően rövidebb-hosszabb időre szól
vagyis perspektivikús, ha állandó rendszerre épül és ha a-munkát ésszerűen tervezik és szervezik meg. Ha az itt hangoztatott feltételek bármelyike nem érvényesül megfelelően, akkor megoldhatatlan a feladat ill. rosszul lehet csak megoldani.
Megfelelő felkészülés és előkészítés nélkül, az objektív személyi, tárgyi, anyagi és
helyi feltételek hiányában nehezen végezhető el a feladat, mert homokra próbálnak építeni.
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Az egésznapos iskola nagy előnye, hogy hosszabb időre szóló terveket készíthet el, rendszeresen megszervezheti és végre is hajthajta azokat, kellő idő és fel-r
szerelés és egyéb objektív tényezők birtokában.
A gyermek foglalkoztatása a családok nagy többségében régi időktől fogva
természetes volt. A gyermek igen korán számított hasznavehető munkaerőnek.
Nem gondolunk természetesen azokra a súlyos visszaélésekre, amelyeket a kapitalizmus elkövetett, amikor a gyermeket, mint rendkívül olcsó munkaerőt kizsákmányolta. Erről sokat olvashatunk M A R X és E N G E L S műveiben, és Magyarországon is dívott, csak nem foglalkoztak még eléggé a kérdéssel.
De most nem erről a kihasználásról van szó, akár a családban, akár a manufaktúrában, gyárban, mezőgazdaságban, főként az állattenyésztésben. Eltekintve
a kicsiny számú gazdagoktól, akik kényeztették gyermekeiket (és példájukra
ma sok olyan helyen is megvan ez a kényeztetés, ahol legkevésbé várnák), az:
önkiszolgálás — ha nem is ezen a néven — természetes volt és ma is a legtöbb
szülő úgy neveli gyermekét vagy gyermekeit, hogy ruháját, cipőjét, ágyát, köny-~
veit és füzeteit, játékszereit rendben tartsa és a családi közösségen belül és ezt
szolgálva vállaljon és végezzen testi erejét meg nem haladó munkát. Tervszerűen
végezteti az ilyen feladatokat az óvoda is, és tekintettel arra, hogy rövidesen sok
helyen az óvodás gyermekek száma eléri, az 50%-ot, az óvodából az iskolába
kerülő gyermekek már bizonyos készségeket és'ismereteket ezen a téren is magukkal hoznak. I t t is a már említett feladatokon kívül reájuk hárul bizonyos helyiségek tisztántartása, segítség az étkezésnél, a kisebbek patronálása, tehát a nevelőmunka területén is bizonyos mértékig segítség nyújtása.
Az iskolákban folytatódnia kell az óvoda munkájának és ugyancsak rá kelt
nevelni arra a tanulókat, hogy az osztályokat, folyosókat tartsák rendben és
tisztán, az étkezésnél felváltva szolgálják ki tanulótársaikat, a konyhai eszközök
mosogatásából is vegyék ki részüket, a konyhakertet műveljék meg a konyhanövények és virágok elültetésétől egészen felhasználásukig, és tanulják meg a
varrótű kezelését a fiúk is. Eddig is folyt és sok helyen ily nevelőmunka, de sok
helyen nem ismerték fel az ily munka nagy nevelő hatását. Uj tantervünk megfelelő mértéktartással minden iskola számára kötelezővé teszi az ily foglalkozást,,
és ezzel a felsőtagozat gyakorlati foglalkozásainak biztosabb alapot nyújt, du
főként egészségesen az életre nevel. Bármennyire örvendetes és nagy eredménynek könyvelendő is ez el,— mégis úgy gondoljuk, hogy rendkívül fejlesztően hatna,,
ha nemcsak heti 1, ill. 2 órában végezhetnének ily foglalkozásokat, hanem ennél
sokkal több lehetőség volna — nem kötelezően — áz ily munka végzésére.
Faluhelyen ez talán magától adódik, a város már kevesebb lehetőséget biztosíthat, — az iskoláknak megfelelő termük, műhelyük, kertjük nincsen, Ezzel szemben az egésznapos iskolában bőséges idő és terület lehetővé teszi az ily foglalkozásokat. Ez annál inkább fontos, mert a szakkörök egy része valóban nagyszerű,
munkát végez, mint ezt az évvégi kiállítások is bizonyítják, — de sok helyen
csak látszat a munka, nemegyszer a megfelelő ellenőrzés és segítség hiánya következtében.
A társadalmilag hasznos munka is igen korán végezhető már az alsó tagozat III. és IV. osztályában is sokszor csodálatos eredménnyel. A fontos itt az,,
hogy — mint minden munkában — a tanulókkal világosan ismertessük a célt
és lelkesítsük arra, hogy ezt a célt elérni törekedjenek, és hogy megfelelő elismerésben részesüljenek, ha elvégezték munkájukat. Nem holmi jutalmakra és kitüntetésekre gondolunk, hanem mindezek felett néhány őszinte, meleg, szíves szóra.
Vagyis — juttassuk el a tanulókat a sikerélményhez. Az egésznapos iskolában:
310•

erre a munkára könnyebb időt találni, mért néha egy-egy félnapra is beállítható
ez, és a tanulás munkája úgy szervezhető meg, hogy azt a nap'másik felében
vagy máskor megfelelően pótolhassák.
Társadalmilag hasznos munkának tekintjük érthetően azt, ha a tanulók .
bizonyos funkciót, megbízást vagy hivatalt vállalnak az ifjúsági szervezetben,,
vagy ha pl. idős és betegeskedő polgártársaikat, vagy a veteránokat ápolják,
gondozzák, egészségügyi szolgálatot végeznek (tirnuri munka). De ugyanígy
társadalmilag hasznos munka, ha faliújságot szerkesztenek, ha közreműködnek
az iskolarádió működésében és szerkesztésében, ha kultúrrendezvényeket készítenek elő, ha agitációs-propagatív közreműködésükkel a Párt és a kormány poli. tikai harcában részt vesznek. Nagyon sokat jelent ezeknek a munkáknak tartalmi vonatkozásaitól eltekintve az, hogy közös munka, mert általa is egymáshoz kapcsolódnak, a helyes kulturált magatartást is itt és így elsajátítják, és ily
körülmények között minden oldalúan fejlődhetnek. Mindez hozzásegít az iskolai,
közösség kialakulásához, amely közösséghez természetesen a pedagógusok és má^
iskolai dolgozók is hozzátartoznak. Itt tapasztalja azt is, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, hogyan fonódnak össze az egyén és a társadalom érdekei.
Könnyebben biztosítható az egésznapos iskolában a termelőmunkában
való résztvétel is, valamint alkotómunkát is könnyebben végezhetnek az egész
napos iskola tanulói, mert erre itt mindig tudnak helyet, időt, felszerelést, anyagot és megfelelő vezetést biztosítani.
Fontos itt két mozzanatnak hangsúlyozása. Az egyik az, hogy oda kell hatnunk, hogy tanulóink mindig tudják, mindig azzal a tudattal végezzék munkájukat, hogy vele a közösséget, a közösség érdekeit szolgálják. Mi nem rabszolgákat, vagy segédmunkásokat, vagy napszámosokat akarunk nevelni vagy olcsó
munkaerőt biztosítani.
A másik mozzanat, amelyről nem szabad megfeledkezni, az, hogy az előírt
és az előíráson kívül végzett gyakorlati munkát úgy irányítsuk, hogy az eredeti
marxi — lenini alapelgondolást maradéktalanul teljesítsük, és a tanulók az iskola
befejeztéig a népgazdaság minden területét megismerjék, járatosak legyenek az
egyszerű munkaeszközök használatában városban és falun egyaránt.
Az oktatás, ezen belül a tanítási óra és a tanulás mindenkor az iskolai munkának legfőbb formája volt és az is marad. Minden iskola, tehát az egésznapos iskola
is a tudományos ismeretek közvetítésének és a gondolkodás fejlesztésének legfontosabb színhelye. Az egésznapos iskola munkarendjében is ezek a feladatok
foglalják el a legnagyobb teret, veszik igénybe a legtöbb időt; az egésznapos
iskolának, mint zárt pedagógiai egységnek előnye, hogy ezt a célt épp a hosszabb
idő szolgálja, több mint a félnapos iskolában és'a, napköziotthonban együttesen.
Különlegessége, hogy az oktatást több és hosszabb szünet lazítja, mert az oktatás az egész napra elosztható. Nagy előnyt jelent a szellemi-lelki-testi foglalkoztatás változatossága Az idegfeszültségnek és feloldódásának egymásutánja
megkönnyíti a tanulást, fokozza a teljesítő képességet. Sokkal több a kikapcsolódási lehetőség. Viszont biztosítható az ún. blokk-órák bevezetése, amikor az egy
bizonyos tananyag iránti érdeklődést nem akasztja meg az órarend, hanem néha
két egymás után következő órán át is foglalkozhatnak az ily anyaggal, vagy igyekeznek ütni a vasat, amíg meleg, azaz az érdeklődésnek megfelelően inkább elmélyedhetnek és a szerzett ismereteket alaposabban begyakorolhatják. A számonkérés és az ellenőrzés egyik formája, a dolgozatírás is jobban felhasználható így,
és nem kell a munkát abbahagyni épp akkor, amikor már nagyon belemelegedtek
egy témába, vagy világosabbá válik a megoldás: Különösen a lassabban, de talán
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épp ezért elmélyültebben gondolkodó tanulóknak így módot nyújtanak arra,
hogy tudásukat valóban bebizonyíthassák.
A társadalom általában (és nemcsak a szülők) azt vizsgálja elsősorban, hogy
. az iskola milyen alapossággal, mennyi odaadással, milyen változatos formában és
mily eredménnyel mit nyújtott. Megkívánja, hogy a tanulók az ország minden •
iskolájában a kötelező tantervek alapján, és most már a nevelési terv figyelembevételével is, szilárd és elmélyült tudással rendelkezzenek, hogy az ifjúság látóköre
egész szélességében kitáguljon, hogy a tanulók ismeretei nemcsak elméletiek legye. nek, hanem szoros kapcsolatban álljanak az élettel, a gyakorlattal, és így ismereteiket gyakorlatilag is alkalmazni tudják, hogy az iskola tehát igénybe vegye
mindazokat a gyakorlati jellegű és kollektív lehetőségeket, a kitűzött cél elérése
érdekében, amelyeket pl. ilyfajta gyakorlatok, kísérletek, megfigyelések, kirándulások, céltudatos olvasás, filmvetítés stb. biz'tosítanak.
A céltudatosság mellett nagy jelentősége van a munkafegyelemnek, a
munkaerkölcsnek (tanulási és tanítási morál), a kötelességtudat kifejlesztésének
és az állhatatosságnak, a kitartásnak a szocialista munkában, tehát a tanítás- '
ban és a tanulásban is. Csak ezek birtokában lehet magas tanulmányi eredményeket elérni, szilárd tudást megszerezni és biztosítani. Ennek hiányában sokszor
kishitűvé válik a rendes korban, de csakúgy a felnőtt dolgozók iskolájába járó
tanuló is, és nagyon hajlamos másokban, pl. tanáraiban keresni a sikertelenség
okát, de sokszor ugyancsak helytelenül önmaga képességeit lekicsinyelve. Sajnos,
ez a jelenség elég gyakran szerepel mint a lemaradás, lemorzsolódás oka.
A szilárd tudás kihat a nevelési feladatok alaposabb elvégzésére is, vagyis a
nevelés és az oktatás mindig egységes folyamat.
A korszerűen dolgozó pedagógusnak arra kell törekednie, hogy a tanulók
már a tanítási órán, annak minden egyes részében tanuljanak, az ismertetett
anyagot elsajátítsák tervszerű, tudatos begyakorlással és a gyakorlati alkalmazással, valamint a régebben tanultak tervszerű ismétlésével. A házi feladatoknak
azonban változatlanul megmarad a jelentősége, a házi feladatok szolgálják a tanítási órán szerzett ismeretek ismétlését, jobb bevésését és tudatosabb begyakorlását.
A tanulás módját meg kell mutatnunk, ismertetnünk kell, hogyan tanuljanak, mp. nem egyszer hanem újból és újból, nemcsak egy osztályban, hanem
minden osztályban, nemcsak egy tantárgyra, hanem minden tantárgyra vonatkozóan külön-külön tájékoztatást kell adnunk, és külön a szóbeliek megtanulás
sának, külön az írásbeli feladatok elvégzésének módjáról is. Nem jelentéktelen
az sem, hogy milyen sorrendben végzik a tanulók á tanulás munkáját. Hangúlyoznunk kell, hogy itt sem szabad minden körülmények között az újat keresnünk. Sok feladatot a hagyományos módon lehet jól elvégezni, pl. az első osztályban az írásgyakorlatot. A felső osztályokban a költeményeknek, szabályoknak
megtanulását kívülről stb. Ily tekintetben és általában a tanulásra vonatkozóan
a testületnek bizonyos megegyezésre kell jutnia.
Sjzükséges, hogy a feladatok kiszabásakor a pedagógus tisztában legyen azzal, hogy áz osztály tanulóinak mennyi idejét veszi igénybe a feladat elkészítése,
megtanulása. Ennek elengedhetetlen feltétéle, hogy a pedagógus jól ismerje
tanítványai képességeit, munkabírását, szellemi fejlettségét. Ehhez legjobb és
legbiztosabb segítséget adhatna, ha megfigyelhetné, hogyan tanulnak tanulói,
pl. a napközi otthonban, a tanuló szobában. Az egésznapos iskolában ez térmészetes, magától értetődő feladat.
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Az egésznapos iskolában a tanulók tanulásának megfigyelése tudatosan és
tervszerűen történik, és igen gyakran az osztályfőnök vagy a szaktanár jelenlétében is folyik a tanulás. Követelmény lehet' azonban minden iskolában az ilyirányú tájékozódás és tájékozottság, többek közt azért is, mert itt nézhet valóban a tükörbe, itt mérheti le a legjobban a tanítási órán végzett munkájának
minőségét. Az ilyenfajta önellenőrzés, az önmaga munkája hatékonyságának
megvizsgálása alapján állapíthatja meg, hogy a tanítási órán jól végezte-e el
feladatát és hol követett el talán hibát, megfelelő feladatokat adott-e a tanulók
képességeihez mérten, nem terhelte-e túl tanítványait, nem vesz-e a feladatok
elvégzése túlsók időt igénybe, jó volt-e az általa alkalmazott módszer stb.
Szólnunk kell még egy, a tanulást akadályozó körülményről, amelyre ugyan
mind ritkábban hivatkoznak, de ezért szembe kell néznünk ezzel is. Vannak még
olyanok, akik az iskolák színvonalának csökkenésétől félnek, amely szerintük
annak a következménye lesz, hogy túl tágra nyitottuk ki az iskolák kapuit,
magyarán, hogy általánossá és kötelezővé tesszük a tanulást. Igaz-e az ,hogy
tanulóink most kevesebb tudással kerülnek ki az iskolából, mint pl. mi a múlt
század végén vagy ennek a századnak az elején? Az aggályoskodóknak egy ma
élő, nyugatnémet kultúrpolitikus szavaival iehet válaszolni: „A mi állandóan
változó világunkban a műveltség'nemcsak a messze jövőben elérendő minőséget
jelént, hanem a továbbképzés és a művelődés állandó folyamatát mindhalálig. . .
A minőség a felelősséget jelenti az egészért vagyis a mennyiségért. A minőséget nem lehet mindig mennyiségileg megmérni. A nagy néptömegek minősége
természetesen nem azonos egy kis réteg minőségével. Jogos az aggodalom a minőség csökkenése miatt a tömegek képzésével, műveltsége fejlesztésével kapcsolatban, ha a minőségnek egy hagyományos, régi formáját mennyiségileg próbáljuk
meghatározni. De nem igazolódik be ez az aggodalom, ha a minőség fejlődését a
nagy számok lehetőségeihez mérjük. . ., ha oly és annyi művelődési intézményt
létesítünk, amelyek mindenki kiműveléséhez szükségesek és a fennálló intézményeket is megfelelően átalakítjuk." 16
A tanítással kapcsolatos követelményeket minden iskolában kell teljesíteni,
és teljesíthetik is a szükséges előfeltételek esetében, de mindenképpen teljesítheti
az egésznapos iskola. Elérheti a kitűzött célt,
— mert itt teljes egységet alkot a testület, nincsenek alacsonyabb és magasabb
beosztású kartársak, és munkájuk egységes, állandó, és rendszeres;
— mert a pedagógusok már a tanítási órákon is mindent elkövetnek, hogy a tanulók megértsék és elsajátítsák a tananyagot és sohasem számolnak olyasmivel,
hogy majd a napközi otthon vezetője vagy a család valamely tagja megmagyarázza a feladatot, ennek következtében javul a tanulmányi és nevelési eredmény;
— mert a hosszabb együttlét biztosítja a tanulók testi-széllemi-lelki fejlődését;
— mert az egésznapi együttélés folytán nevelő és nevelt közelebb kerülnek egymáshoz, jobban megismerik egymást és így köztük igazi baráti, emberi viszony
alakul ki;
— mert minden foglalkozás sokoldalú és érdekes;
— mert nemcsak az átlagra vannak tekintettel, vagy csak a kisebb felkészültségűekkel foglalkoznak vagy a hiányos ismeretekkel rendelkező ún. gyengébb
tanulókkal, hanem a nagyobb teljesítményre képes és törekvő tanulók „étvágyát" is kielígétik;
16
BEEKKR, H e l m u t : Q u a n t i t a t u n d Qualitat, Grundfragen der Bildungspolitik. Verlag,
R o m b a c h , Freiburg 1/B. 1962. 8—9. 1.
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— mert a tanulók egészen függetlenül a családi (otthoni) viszonyoktól és egészen
azonos feltételékkel végezhetik munkájukat;
— mert az alkotó aktivitást követelik meg tőlük, így pl. az intenzív tanulást is,,
de észreveszik és megszüntetik a látszat-aktivitást vagy a felszínességet;
— mert az aktivitást nem nyomják , el, hanem megnyilvánulását elősegítik;.
— mert a tanulók maguk is alakítói az életüknek;
— mert megismertetik velük az önállóan végzett munka örömét és (még a
gyengébb tanulókat is beleillesztve a közösségbe )emelik ezek öntudatát és növelik ezek önállóságát;
— mert a tanulókban tudatosítják az összefüggéseket egy tantárgyon belül és az
, egyes tantárgyak között, de az összefüggéseket az élettel, a mindennapi munkával is (produktív munka, társadalmi munka, szociális munka);
— mert ezzel hozzászoktatják őket ahhoz, hogy ne szaktantárgyakban lássanak
és gondolkozzanak (az érettségi vizsgákon sokszor tapasztalható jelenség), és ne
tekintsék a tantárgyakut holmi párhuzamosaknak, amelyek csak a végtelenben
találkoznak;
— mert a tanulók felfogják, hogy a tanulás nem korlátozódik csupán a tanítási
órákra, hanem összefügg minden más, iskolán kívül végzett munkájukkal;
— mert a közeli és távoli perspektíva ismeretében pontosan megmérhetik fejlődésüket, megszerezhetik a felfedezés, a kutatás, a megoldás örömét;
— mert érzik, hogy látókörük egyformán tágul a tanítási órákon, de ugyancsak
kiegészül és bővül a tanítási órákon túl, az órákon kívüli munka folyamán;
— mert megszeretik a könyvet, az önképzést, és ennek alapján remélhető, hogy a
továbbképzés is életszükségletükké válik;
— mert a közösen vállalt és végzett iskolai és iskolánkívüli munkában is megtalálják az iskolában tanultak igazolását;
—1 mert tudják, hogy a tanítási órán és ezen kívül is nemcsak passzív „hallgatók" (mennyivel okosabb, többetmondó, a lényeget tartalmazó a német
Student, azaz a törekvő szó !), hanem aktív részesei a munkának, a pedagógusoknak valósággal munkatársai;
— mert a közösségben, a közösség által közösségi emberekké válnak.
A kép, amelyet itt felvázoltunk, lehet talán kissé ideális, de feltétlenül
megvalósítandó az egésznapos iskolában.

5.

Valamikor a napközibe azok a gyermekek jutottak, akik egyébként éheztek,
vagy akik az erkölcsi züllés veszélyének voltak kitéve. Ma a napközi az iskola
szerves része.
A napközi otthon akkor közeledik az egésznapos iskolához, amikor az osztályokban nem lesznek napközis és nemnapközis tanulók. Ez a kétféleség nagyon
káros, főként az osztály egységének megbontása szempontjából, tehát a közösségi nevelés veszély ez ettsége miatt, de sok más okból is súlyossá válhat a helyzet,
de ezt. talán nem szükséges itt elemezni. Az egység megvalósításának legnagyobb
akadálya a teremhiány, amin nehezen lehet segíteni, ha ezt a feladatot elsősorban
az állam kötelességének tekintjük. Hogy a társadalom e téren mennyire megértő,
bizonyítja a sok napköziotthon vagy napközi terem, amelyek társadalmi munkával épültek fel. Tehát a társadalmi aktivitást kéli jobban feléleszteni, a társadalmat kell még politikusabbá tenni.
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Tanítványainknak legalább az osztályon belül kell egységes nevelést biztosítanunk, hogy azonos feltételekkel induljanak útnak az életbe. Ez az egységes
nevelés még nincs biztosítva. De az egységet nemcsak az biztosítja, hogy valamennyi tanulója az osztálynak.napközis, hanem meg kell teremteni az egységet a
nevelés és oktatás munkájában és egésznapi elfoglaltság szempontjából is. Ez azt
jelenti, hogy az osztályban tanító nevelő és a napköziben működő pedagógus
között is létre kell jönnie az egységnek, és lehetetlenség legyen az, hogy a jobb kéz
nem tudja, mit csinál a bal. (Arról a szerencsétlen helyzetről, hogy esetleg mindkét helyen balkezes munka folyik, nem szólunk, de azért is felelős valaki. Arról sem
kívánunk itt bővebben írni, hogy miért nem lehet a napközis osztálynak a napközi otthon vezetője az osztályfőnöke.) Bizonyos, hogy ezt az egységet meg kell
teremteni, és ne történjenek felesleges intézkedések, amelyek néha ellent is mondanak egymásnak, ne legyen külön „állam az államban" az úttörőszervezet, ne
legyen külön úttörő szervezete az osztálynak és külön a napközinek, ne legyenek
külön szülői értekezletek stb. A pedagógusoknak egymás munkáját behatóan
kell tanulmányozniok és megismerniük, és valamennyiüknek együtt kell viselni
a'felelősséget.
Egy másik figyelemre méltó szempont a gyermekek idejének helyes beosztása
és a túlterhelés megszüntetése. Egyszerűbbenkiféjezvenejátsszékanapköziotthon
iskolásdit, órákra vagy percekre beosztott munkarenddel, hogy a tanuló rákényszerüljön arra, hogy napi 8—9 órán át üljön abban a „harapófogóbán", amelyet
iskolapadnak neveznek, hanem jusson hozzá olyan pihenéshez,amilyenre szüksége
van. Szabad embereket akarunk nevelni és nem rabszolgákat, de a szabadságra
is nevelni kell! Bizonyára így nagyobb és körültekintőbb munkát, több felelősséget jelent ez, de nem vezethetjük örökké járószalagon a fejlődő gyermeket,
hanem meg kell tanítanunk egyedül járni. Több mozgási lehetőség, még a tanulási
idő alatt is ! És több alkalom, hogy az ún. szabad időben kisebb közösségek maguk
határozzák meg, mit szeretnének csinálni, de még arra is, hogy valaki egyedül
legyen képes valamin elgondolkodni, — néha arra is, hogy módja legyen okos
és hasznos ötleteit megvalósítani, vagy az őt különlegesen érdeklő, figyelmét
lekötő tanulmányokkal foglalkozni. Nagyon nehéz lehet napi 8—9 órán át állandó
ellenőrzés alatt állni. Ezt mi, edzett felnőttek sem igen bírnók el! Több szabadságot kívánunk tehát a szocialistává fejlődő embernek.
Ha a napközi otthonokban megszűnnek az itt említett hiányosságok,
tehát
ha megszűnik a túlzott tanrendszerű foglalkoztatás, bármily tiszteletre és
elismerésre méltó az igyekezet indító oka,
ha megszűnik a kettős nevelés, mert van ilyen az iskolán belül is (és nemcsak
az iskola és a család között), és helyébe lép a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok közti összhang (harmónia),
ha valóban szolgálja az aktivitásra és az önnállóságra nevelés elvét és nem
kényszeríti a gyermeket arra, hogy a tanítási időn túl, még 3—4—5 órán át békl y ó b a verve vergődjön, akkor a napközi otthon valóban az egésznapos iskola

csírája

lehet, mint ahogy ez sók helyen tapasztalható is. Ezek közé számíthatjuk a napközis iskoláinkat, amelyekben egységes a testület ráhatása, de csak szükségmegoldásnak fogadható el a napközis osztályok teljes elkülönítése külön igazgatóval
is attól az iskolától, ahol a tanítási órákon vannak, mert itt is egységbontás
történik, ami távolról sem szolgálja a kitűzött célt. Ismételten hangsúlyozzuk,
szükségmegoldás, és talán rövidesen úgy változtatható meg, hogy a mammut-iskolák helyett inkább kicsiny lesz az osztályok száma, de a tanítás és a másik félnapi
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foglalkozás egy helyen lesz: ezzel már nagyon közel kerülünk az egésznapos iskola
megvalósításához.
Az itt elmondottak nagyjában a tanulószoba irányítására is vonatkoznak.
Az ifjúsági szervezeteknek (KISZ, Úttörő, Kisdobos) is fontos szerepük lehet
az egésznapos iskolákban. Az egésznapos együttélés közben, reggeltől estig
aránytalanul több az idő és több alkalom nyílik az öntevékenységre, az önállóságra, az önkormányzatra, a kötelesség- és a felelősségtudat elmélyítésére.
Mindezek alapján a tanulók már gyermek-, ill. ifjúkorukban eljuthatnak addig,
hogy a szó és a tett, a gondolat és a cselekvés, a tudás és a magatartás ne kerüljenek egymással szembe, hanem egységgé szilárduljanak.
Á családnak, mint nevelési tényezőnek szerepe az átélt két világháború és
az ezek következtében is beállt társadalmi viszonyok változása miatt, nagy
- mértékben újszerű lett. Nemcsak az ifjúság arculata változott meg, hanem
a család arculata is. A családi otthonnak nevelési lehetőségei nem tartottak lépést a fejlődéssel. Csökkent a család szerepe, mert sok helyen az apa és az
anya is dolgozik házon kívül és így gyermekük vagy gyermekeik magukra maradhatnak.
A napközi otthon sem jelent sok esetben teljes értékű pótlást és különösen
akkor idéz elő sok izgalmat és bosszúságot, ha a gyermekek a napköziben nem
készülnek el a feladataikkal.
Az'egésznapos iskolának egyrészt módja van az együttlét hosszabb ideje
miatt a gyermeket egészségesebben befolyásolni, másrészt a szülőkkel is többet
foglalkozhat és közvetlenül is igénybe veheti őket a nevelőmunka gyakorlatában, úgy hogy a szülők az iskolát ugyancsak a magukénak tekinthetik. Hogy ez
mily mértékben lehetséges és milyen eredményeket biztosíthat, arra követésre
méltó példa az óvodai intézmény, amely a legtöbb helyen egésznapos. Sok tekintetben nyújthat értékes tanulságokat az egésznapos iskolának az óvoda.
Az egésznapos iskola éppúgy, mint a bentlakásos intézmények nem kívánják a gyermeket a szülőktől elidegeníteni. A család és az uralkodó munkásparaszt osztály érdekei, óhajai, távlatai nem ellentmondók, mint régen, hanem
egybefonódnak. Az egésznapos iskola egész munkájával odahat, hogy a napi
munka befejeztével sokkal inkább érezhesse a gyermek a családi otthon melegét,
hiszen sokirányú érdeklődését és mozgási szükségletét is kielégíthette az iskolában, és így egészen gondtalanul tölti idejét, szabad idejét otthon, szüleit nem
nyugtalanítja az el nem végzett vagy meg nem tanult leckékkel, és így kedves,
meghitt otthonná lesz az otthon.
Az iskola igénybe veheti a szülők önkéntes segítségét adott alkalommal, de
nem kell külön az iskolában és külön a napközi otthonban szülői értekezleten részt
venniök, hanem inkább azt igényelheti, hogy a kirándulásokon a szülők-is résztvegyenek, hogy a műhelyek gyakorlati foglalkozásain vagy más területen szaktudásukat átadják vagy ismertessék a tanulókkal, és alkalmasint szülők és pedagógusok akár fehér asztalnál is találkozzanak és egymást megismerve, megértve
közösen végezzék a gyermekek nevelését.
Az egésznapos iskola jobban gondozhatja a gyermeket, mint a félnapos
iskola, és ezzel nagymértékben megnyugtathatja a szülőket. Az anyáknak nem
kell munkájuk közben aggodalommal haza gondolniok, és még ugyancsak fontos,
hogy ezzel a gondoskodással lehetővé teszi az iskola a szülőknek, hogy fejleszthessék tudásukat, és nekik is legyen szabad idejük. Nyugodtan elvégezhetik a
társadalomban nekik kijelölt és általuk vállalt munkát, anélkül, hogy a család
amiatt károsulna. Nemcsak valóban egyenjogúvá teszik a nőt a férfivel, hanem
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a nagyobb képzettség birtokában jobb nevelést is nyújthat otthon gyermekcinek.
Ki és milyen legyen a pedagógus az egésznapos iskolában?
Az első feltétel talán az, hogy egész szívével és lelkével, testével és idejével
az iskola érdekeit szolgálja. Korántsem jelenti ez azt, hogy napi 24 vagy akár
csak 12 órán át dolgoznia kell, hanem azt, hogy az iskolára kell összpontosítania
minden figyelmét, érdeklődésének, gondolkodásának, vívódásának és örömének
az iskola legyen az alapja.
A továbbiakban nagyon tervszerűen és tudatosan, céltudatosan és gazdaságosan kell törődnie az önképzésével.
Munkája közben számos olyan kérdéssel találkozik majd, amelyekkel
— tisztelet a kivételnek — eddig nem igen találkozhatott. Ilyen pl. a kísérletezés
módszere (mert ma igen sokan ezzel nincsenek tisztában, de kísérleteket végeznek, sokszor ösztönösen'jól, de mennyivel biztosabb volna a vizsgálódásuk eredménye, ha ezt tudatosan végeznék); a pedagógus pedagógiai naplója (alkalmazkodva a körülményekhez, felhasználva a maga és mások tapasztalatait, de semmit sem az emlékezetre bízva, fontos dokumentum lehet a kutató számára);
. az iskolakrónika (de lehet egy osztálynak, egy úttörő csapatnak vagy rajnak a
krónikája is, mennyi értékes adatot jelenthet a mai ifjúság lelki arculatának elkészítéséhez); a kísérleti eredmények gondos feldolgozása; sok minden más, itt
fel nem sorolható követelmény mellett. Hivatástudat nélkül még a legalacson y a b b rendű munkát sem lehet tökéletesen vagy jól elvégezni.
A hivatását mindenki szabadon választja, bármilyen kényszer csak káros
lehet. És hivatását csak szabad, meggyőződéses ember végezheti jól, szabad
ember és nem rabszolga lélek. A pedagógus munkája felelősségteljes munka, mert
egészen más dolog az élettelen anyaggal vagy géppel bánni, és más a növekvő
ember értelmének, érzelmeinek, akaratának, jellemének csiszolásán és művelésén
fáradozni, a jövő embereinek, a kommunizmus építőinek és élvezőinek felkészítése csodásan szép, de nem könnyű munkájára.
A pedagógus nem lehet tanító, vagy nevelő, hanem egy személyben tanító
és nevelő. Ez nem új megállapítás és követelmény, azonban a pedagógusképző
intézmények, évszázados hagyományokhoz ragaszkodva, nem vették ezt a követelményt figyelembe. A múltban a tanítóképzés a nevelés szempontjából a legtöbbet nyújtotta, de aztán, minél magasabb fokon kellett működnie a pedagógus- nak, annál kevesebb jutott a neveléstudománynak. A szaktárgyak tanítására
helyezték a fősúlyt, de itt is inkább a tudóspályára készítették elő a hallgatókat,
mint a pedagóguspályára. Néhány heti hospitálásra nyújtottak alkalmat, de
ez'nem volt elegendő a lényeges neveléstudományi ismereteknek és a gyakorlatnak megismerésére, és még kevésbé tehát az elsajátítására. Ma egy bizonyos
mértékig javult a helyzet, több idő jut a gyakorlásra az 5. évben, de még korántsem elegendő a hallgatandó órák száma az első évfolyamtól kezdve (az orvostanhallgató már az első félévben megismerkedik az emberi testtel: boncolnia kell) és
ennek szomorú következményeként a követelmények színvonala sem emelhető
megfelelően.
Míg a pedagógusképző intézmények megfelelő számú új pedagógust bocsá0
tanak ki az életbe, az iskolákba, törődnünk kell azokkal, akik a képzést régebben, a fent vázolt nagyon gyenge mértékkel kapták. Vagyis sokkal nagyobb
súlyt kell helyeznünk a továbbképzésre.
A továbbképzés nem bízható teljesen az önképzésre és az önkéntességre.
Két éve hangoztatjuk ez utóbbi követelményekét, de maguk az illetékesek is
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belátták, hogy ez ideális elképzelés, meg nem valósítható. Az önképzés a továbbképzésnek legmagasabb foka, utolsó és nem első stációja. Az önképzést szervezett és gondosan tervezett tájékoztatás és irányítás kell hogy megelőzze.
A fentieken kívül szükség van a továbbképzésre azért is, mert a legjobb
egyetemi, ill. főiskolai képzést feltételezve is tudomásul kell vennünk azt, hogy
általában a tudományok terén igen nagy a fejlődés és ez különösen örvendetesen
megállapítható a neveléstudományok legkülönfélébb ágairól és ezek alcsoportjairól is. Kívánható-e, hogy a hétköznapi munkájával, legalábbis ez idő szerint
r
nagyon megterhelt pedagógus mindent elolvasson vagy inkább egy általános
tájékoztató a fejlődésről segítené jobban oktató-nevelő munkáját. Sokan úgy véljük, hogy az utóbbi a járhatóbb és eredményesebb út. Ebben a felfogásban megerősít az a tény, hogy ily módon folyik más területeken (orvos, mérnök, jogász,
agronómus) is a továbbképzés. Bizonyos időközökben kb. 4- vagy 5 évenként
minden pedagógusnak részt kell vennie az ily tanfolyamon, kivéve természetesen
a kutató ill. kísérletező munkát folytatókat, akik ezt a munkát a bel- és a külföldi
szakirodalom ismerete nélkül nem is végezhetnék tudományos színvonalon.
Minthogy az egésznapos iskolákat olyan iskoláknak képzeljük, amelyek a
neveléstudomány terén teljesen tájékozottak, vagyis, amelyeknek pedagógusai
teljesen képzettek, hiszen példaképül kell szolgálniok a félnapos iskolák pedagógusainak is, akiknek előbb vagy utóbb ugyancsak ily egésznapos iskolákban kell
működniük, elengedhetetlen feltétel, hogy az egésznapos iskoláinkban a legjobb
pedagógusaink működjenek, önkéntes munkavállalás alapján.
•

Az egésznapos iskola létrehozatala nem a távoli jövő feladata, hanem beláthatóan rövid idő alatt megvalósítandó. A közeli jövő iskolája, amely gyermekeink
számára ez idő szerint a legjobb feltételeket biztosítja ahhoz, hogy testi, lelki,
szellemi erőik kifejlődjenek, hogy ezek az erők készségekké váljanak, a készségek
pedig tettekké alakuljanak át, és így jó állampolgárokká, igaz hazafiakká, emberszerető és az emberi méltóságot tisztelő, munkára kész, alkotó emberekké nevelődjenek.
Mindaddig, míg testet ölthet, és mindenütt, ahol ez nehéz körülményeink
miatt egyelőre nem valósulhat meg, fontos feladat vár a napközi otthonokra*
olyan feladat vagy a feladatoknak olyan sora, amelyek akkor is megoldandók,
ha nem gondolnánk arra az időre, amikor-minden iskola egésznapos lesz, olyan
feladatok, amelyek nagy mértékben hozzájárulnának azonban ahhoz, hogy az
egésznapos iskolát előkészítsék. Ilyen feladatok:
a napközi otthonokban dolgozó kartársak munkájának nagyobb megbecsülése,
a. napközi otthonokban dolgozó kartársak gondos előkészítése feladataik
legjobb elvégzésére,
teljes napközis osztályoknak a létesítése,
a napköziotthon vezető és az osztályban tanító osztályvezető, ill. az osztályfőnök között szoros kapcsolat megteremtése, hogy minden tekintetben egy úton
járjanak, ismerjék meg egymás munkáját, ismerjék a tanulók sajátosságait, a
tanulók szüleit és életkörülményeit, együtt rendezzék a szülői értekezleteket is,
a felsőtagozatban, teljes napközis osztály esetén a napközi otthon vezetője
legyen osztályfőnök vagy lehessen, ha nem is tanít az osztályban (természetesen
nagyon jó volna, ha tanítana, még jobb, ha az osztályban csak 2—3 kartárs
tanítana és egyúttal napközis' munkát is végezne),
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az osztály minden tanításon kívüli iskolai és iskolán kívüli munkáját közösen határoznák meg és irányítsák,
az osztályra vonatkozó minden értekezleten együtt volnának és együtt
döntenének, különösen a magatartást és a pályaválasztást illetően, együtt szerveznék és vezetnék az osztály kirándulásait is,
tapasztalataikról feljegyzéseket készítenének, és félévenként az igazgatónak vagy a pedagógiai tanácsnak, de leginkább az egész tantestületnek beszámolnának, ezzel a többi kartárs érdekló'dését is felkeltve és építő szándékú bírálatukból is tanulva.
Mindezeknek a javaslatoknak teljesítéséhez nem kell külön berendezés,
csak megértés és jószándékú segíteni akarás.
Mihelyt lehetséges, a következő lépést is meg kell tenni, mint arra már rámutattunk, a szükséges előfeltételek (anyagi, személyi) biztosítása, majd az I.
ill. V. osztályok megnyitása, végül betetőzésként a teljes egésznapos iskola megvalósítása útján.
Vajon bol indulnak meg ily irányban a kezdő "lépések? Budapestnek valamely kerületében vagy Miskolcon, vagy Szegeden, vagy valamelyik vidéki járási
székhelyen, vagy talán legkönnyebben valamely kis településen, ahol nem fenyeget a mammut-iskola sok hátránya és veszélye, sok nehézsége? A jövő mutatja
meg, de szeretnők, ha,mielőbb tettekké változnának az itt elgondoltak, testet
öltenének, esztendőre vagy kettőre. . .

ftovcecf)

Ilacmop:

HALUH 3 A HAMM B B O C n H T A H H H H IHKOJIA I f E J l O r O

flHH

Bo3pocinne 3auauii BOCRIHTAUHU H npe0öpa30BaHHe <J>opMbi >KH3HH cewbu HMCIOT TO
nocjieACTBne, MTO HeoöxouHMÓ pe3K0 noBhicirrb NPOH3BONN'REXIBNOCTB uiKOjibHoro BocnirraHHH. B Bwjxy 3Toro aB'rop CTHBHT npoöjieMy ocymecTBJieHHH niKOJibi u e a o r o UHU. H3JiaraeT
HCTopi-uo iiiKOjibi u e a o r o UHSI, aHaan3Hpyex ncaocTáTKu HbiHemHero uiKoabHoro liocnimHUH,
B03MOKHOCTH BOCnHTaHHH B UIKOJie UCJIOTO UHU. 3aTeM yKa3b!BaCTCU ráaBHblM 06pa30M TOT
nyTb, KOTOpbiM HbiHeuiHue BeHrepcuite UIKOJIM c ypouaMH NPONNUHHORO UHU MOHÍHO pa3BHBaTb B uiKoabi u e a o r o HHH. PaccjuaTpiiBaeTcn p o a b n e u a r o r a , n3,\ieHnBiua$iCH KOpeHHbiM 06pa30.M B y c a o B u u x uiKOabi u e a o r o UHU, KBK H 0öpa30BaHHH neuaroroB u a u 3THX u e a e ü . TIoKa3biBaioTCu 11 .MaTepuaabHbie 3aTpaTbi, Heoöxo/U-iMi.ie u a u co3aaHHH Taxoro poua CHCTCMM
uiKoa.

József Pásztor :
O U B E D U C A T I O N A L TASKS A N D T H E W H O L E - D A Y

SCHOOL

I t follows from t h e incrcased tasks ol education and the Iruiisformation of' the f a m i l y
w a y of life t l i a t the p r o d u c t i v i t y of the school education is to lie enhanced to a high degree. I t
is regarding this t h a t t h e prohleni o í realizing t h e whole-day school is raised b y the author. H e
makes k n o w n the history of t h e whole-day school, analyzes the insufficiences of t h e present
school education, the possibilities of the whole-day school. Tlien he points chiefly to the w a y i n
which t h e present H u n g á r i á n schools w i t h Day-Time H o m e m i g h t be developed i n t o whole-day
schools. H e treats i n detail ol t h e pedagogue's p a r t undergone a complete change at the wholed a y school, of the t r a i n i n g of pedagogues of the whole-day school. H e points alsó to the material
sacrifices t h a t would be required b y the development of the whole-day school system.
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