
K Ö R K É P 

A S Z O V J E T N E V E L É S Ü G Y J E L E N L E G I H E L Y Z E T E 

A szovjet iskola napjainkban fejlődésének új szakaszába lépett. Az 1971. 
évvel elindult 9. ötéves terv legfőbb célkitűzése: a 10 osztályos kötelező középfokú 
oktatásra való áttérés megvalósítása. Előkészítését m á r régebben megkezd ték . 

E nagyarányú feladattal összefüggő problémák megoldásának igénye sokrétű 
vizsgálódást, kutatómunkát indított meg, vitákat robbantott ki, kísérletek 
kezdeményezésére serkentett. Mindezek ma is jellemzői a szovjet pedagógiai 
életnek, s kísérői, segítői, megalapozói az általános középfokú oktatásra való 
áttérés folyamatának. 

A szovjet pedagógiai szakirodalom és személyes tapasztalataim alapján meg-
állapíthatjuk, hogy jelenleg az alábbi kérdéskörök megoldásának lehetőségeit, 
módjait és formáit kutatják a szovjet neveléstudományi szakemberek és a gya-
korló pedagógusok: Hogyan lehet megteremteni a pedagógiai elmélet és gyakor-
lat, az oktatási és nevelési rendszer szinkronitását a valóságos helyzet szükség-
leteivel, a gyors iramú fejlődés újabb és újabb igényeivel és feladataival, az átala-
kulás jövőt sejtető és mutató irányaival és távlataival? — Hogyan biztosítható 
a zökkenőmentes átmenet az óvodából az iskolába s az ezzel összefüggő elő-
készítő osztályok szervezése? — Megfelel-e az iskola struktúrája az oktatás 
tartalmának; bevált-e az alsó tagozat 4 évről 3 évre való csökkentése? — Miképpen 
lehet megvalósítani a felső tagozat és a középiskolai osztályok oktatásának egy-
ségességét és ugyanakkor differenciáltságát, különös tekintettel a fakultatív 
oktatásra? — Hogyan biztosítható az általános műveltség színvonalának eme-
lése a tanulók túlterhelése nélkül? — Hogyan lehet kialakítani az általános és a 
szakmai műveltség helyes arányait? — Miképpen válhat az „oktatásközpontú" 
iskola „nevelésközpontúvá"? •— Milyen módszerrel oldható fel a politechnikai 
oktatásról folyó vitákban ismételten felbukkanó alternatíva: a szak vagy elv 
problémája? — Hol tart a tanulók személyiségmodelljének kidolgozása — fi-
gyelembe véve a nevelési folyamat alapvető szervezeti formáját: a közösséget? 

A felsorolt legégetőbb problémák megoldása érdekében az SzKP Központi 
Bizottsága és a szovjet kormány számos határozatot hozott a SzKP XXIV-
Kongresszusa után: „Az általános középfokú oktatás befejezésérőlés az általánosan 
képző iskola továbbfejlesztéséről", „Á szakmunkásképzés rendszerének további 
tökéletesítéséről", „Az iskolai Komszomolszervezetek irányításáról és a tanulók 
kommunista neveléséről", „A falusi általános iskolák munkafeltételeinek javí-
tásáról", „A középfokú szakoktatási intézmények irányításának tökéletesítésé-
ről" , „A felsőoktatás továbbfejlesztéséről" és „A társadalomtudományi tan-
tárgyak oktatásának magasabb színvonalra emeléséről". 1973 júliusában fogadta 
el a Szovjetunió Legfelső Tanácsa az új ,.oktatási alapiörvény"-t, amely 1918 
októbere óta első ízben foglalja rendszerbe az oktató-nevelő munka alapelveit, 
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határozza meg a közoktatás céljait és feladatait a szovjet társadalom fejlődésének 
jelenlegi szakaszában; rögzíti az oktatási intézmények — az óvodától egészen a 
felsőoktatási intézményekig bezáróan — működésének elveit; állapítja meg 
a tanulók és a főiskolai hallgatók jogait és kötelességeit; regisztrálja a közokta-
tási rendszerben elért eredményeket. Kimondja, hogy a szovjet közoktatás 
egyik legfontosabb elve: az egész iskolarendszer egysége, valamennyi iskolatípus 
egymáshoz kapcsolódása és egymásra épülése, s reális lehetőség nyújtása az 
alsóbb oktatási fokozatokból a magasabb fokozatokba jutáshoz. Ez azt jelenti, 
hogy az általánosan képző középiskola 1—8. osztálya egységes művelődési 
anyagot nyújt; a tanuló a 8. osztály elvégzése után vagy tovább folytatja tanul-
mányait a 9. osztályban, vagy a 4 évfolyamos középfokú technikumokban; vagy 
az 1—3 éves szakmunkásképző intézetekben, illetve a 3—4 éves tanulmányi 
idejű szakmunkásképző középiskolákban. Azok a fiatalok, akik befejezték a 
nyolcosztályos iskolát és munkába álltak, az általánosan képző esti (műszak-
váltásos) középiskolák, más néven a munkás- és a falusi ifjúság iskoláiban nyer-
nek középiskolai képzést. A középiskolai végzettséggel rendelkező munkás- és 
parasztfiatalok továbbtanulásának megkönnyítése érdekében a felsőoktatási in-
tézmények mellett előkészítő tagozatokat szerveznek; a sikeres záróvizsgát tett 
hallgatókat külön felvételi vizsga nélkül veszik fel az adott profilú felsőoktatási 
intézmény első évfolyamára. E különféle oktató-nevelő intézményeknek kell 
biztosítaniuk az iskolarendszer, az oktatás és a kommunista nevelés egységét, 
az oktatásnak a munkával, a kommunista építés gyakorlatával való szoros össze-
kapcsolását, a minden oldalúan képzett ember nevelését. 

Az ifjú nemzedék középfokú oktatásának alapvető formája: a 10 osztályos 
általánosan képző politechnikai munkaiskola, mely 3 tagozatra oszlik: 1. alsó 
tagozatra (1—3. osztály), 2. felső tagozatra, (4—8. osztály) és középiskolára 
(9—10. osztály). A kötelező középfokú oktatásra való áttérést 1975-ig tervezik 
befejezni. Az új oktatási alaptörvény kimondja, hogy valamennyi szovjet szo-
cialista köztársaságban a helyi körülményektől függően kerül sor az 1—3. éves 
alsó tagozat és a 10 osztályos (a balti államokban 11) kötelező középiskolák 
bevezetésére oly módon, hogy az áttérés folyamán mindvégig megőrzik az ál-
talánosan képző középiskola egységét és biztosítják, hogy minden gyermek 
elérhesse az általánosan képző középiskola valamennyi fokozatát. Az általánosan 
képző középiskola egységét az oktató-nevelő munka megszervezésének azonos 
elvei, a tartalmában és a képzés színvonalában a Szovjetunió egész területén egy-
séges, a köztársaságok lakói nemzetiségi sajátosságait minden szempontból 
figyelembe vevő és tiszteletben tartó oktatás biztosítja. 

Az óvodából az iskolába való zökkenőmentes átmenet 

A tankötelezettség időtartama 7—17 éves korig terjed. Az óvodát 3—7 éves 
gyermekek látogatják. Vita folyik a tankötelezettség korhatárának 6. életévre 
való leszállításáról. A Szovjetunió köztársaságai közül az 1969/70. tanévtől kezd-
ve kísérletképpen Grúziában megkezdték a 6 éves gyermekek beiskolázását. 
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kísérlet eredményes volt. A most 
készülő távlati fejlesztési tervben az iskolakezdés időpontja a 6. életév. 1972-ben 
300 000 gyermek vett részt a kísérletben (az 1972/73. tanévben 5 millió volt az 
elsőosztályos tanulók száma). 
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Az eredményes kísérlet ellenére a Szovjetunió többi köztársaságában heves vita folyik az 
utóbbi két évben arról, hogy az ún. „előkészítő osztályokat" az óvodában, vagy az iskolában szer-
vezzék-e meg. Az előkészítés igénye az alapfokú oktatás két leginkább problematikus területén 
— az olvasás és a számolás vonatkozásában — merült fel, az ilyen irányú kísérletek az utolsó 
10 évben világszerte megindultak. A szovjet szakemberek óva intenek a „mesterséges akcelerá-
ció"-tól. Ez több szempontból is káros: 1. ha sikerül is a „produkció", túl sok erőfeszítést kíván a 
gyermektől, kimeríti a további fejlődéshez szükséges tartalékait. 2. Mindegyik életkori szakaszban 
a gyermek adott pszichofiziológiai sajátosságaira — 5—6 éves korban pl. a képszerű gondolkodás-
ra, az új tartalom vizuális és tevékeny elsajátítására támaszkodva — érhetünk el legtöbb ered-
ményt. 3. Mindegyik életkori szakasznak megvannak a maga, a személyiség további fejlődéséhez 
feltétlenül elvégzendő feladatai, nem szabad tehát „átugrani" a gyermekkort. 

Az óvodásgyermekek iskolai előkészítésén a szovjet szakemberek azoknak a 
pszichológiai tulajdonságoknak, ismereteknek, jártasságoknak a kialakítását 
értik, amelyek majd az oktatáshoz, a tananyag elvégzéséhez szükségesek. Mivel 
az új alsó tagozati rendszer (3 év) az oktatás tartalmát és módszereit is meg-
változtatta, 1971-ben megjelent az új óvodai nevelési terv melyet egyeztettek az 
1—3. osztályos alsótagozati tantervvel. Arról, hogy az iskolában vagy az óvodá-
ban töltsék-e a hatévesek a további tanulmányokra előkészítő évet — megosz-
lanak a vélemények. Ma még a köztársaságok többségében a szakemberek szerint 
az óvoda mellett szól az a tény,, hogy a szülők teljes munkaidejében gondoskodik 
a gyermekről, jobban biztosítja a hatévesek számára szükséges egészségügyi 
feltételeket, napirendet, s a munkaformákat is inkább tudja az életkori sajátos-
ságaikhoz igazítani. Grúziában az iskolai előkészítő osztályokban a foglalkozások 
zöme a nyelvi képzést szolgálja, sok énekkel, didaktikai játékkal könnyítve a 
munkát. 

A szovjet neveléstudomány egyik fontos jellemzője, hogy minden újítást, 
rendelkezést hosszas pedagógiai kutatómunkával készít elő s alapoz meg. A 
hatvanas évek elején a szovjet didaktikai szakemberek feltárták, hogy a hagyo-
mányos elemi iskolai oktató-nevelő rendszer ellentmondásba került a felsőbb 
osztályok szervezeti rendszerével és gátolja a tanulók sokoldalú fejlődését. Nem-
csak a gyermekek életkori sajátosságaihoz való alkalmazkodás problémája vető-
dött fel, hanem az is, hogy a követelmények hagyományos színvonalán a tanulók 
fejlődése meggyorsítható-e? 

A Szovjetunió Neveléstudományi Akadémiájának Nevelés- és Fejlődéslélektani Laboratóri-
umában L. V. ZANKOV professzor vezetésével 1960 óta foglalkoztak e probléma megoldásával. 
Kutatómunkájuk legfőbb célja volt: tudományos eszközökkel feltárni az oktatás és a tanulók 
fejlődése közti kölcsönhatásokat. Többéves kísérleteik alapján arra a .megállapításra jutottak, 
hogy az alsó tagozat tananyagát négy év helyett három év alatt is eredményesen el lehet végezni 
a tanulók túlterhelése nélkül, mivel a kisiskolások megismerő képessége sokkal tágabb, mint 
ahogyan azt addig vélték. Arra a megállapításra jutottak tehát, hogy az alsó tagozatos oktatást 
magasabb színvonalon, a követelmények állandó fokozásával kell megvalósítani. Ennek érdeké-
ben javasolták, hogy az alsó tagozati oktatást csökkentsék 3 évre, és a szakrendszerű oktatást 
vezessék be már a 4. osztályban, a tananyagot korszerűsítsék, a tanulókat alaposabban készítsék 
elő a gyakorlati munkára. Ily módon egy teljes év szabadult fel a szakrendszerű oktatás számára. 
A felső osztályok tananyagának egy része átkerültaz alsó osztályokéba. Kiküszöbölték a tananyag 
felesleges koncentrációját az oktatás különböző fokán. Ezzel az átalakítással tehermentesültek 
a felsőbb osztályok és egyúttal lehetségessé vált a 10 osztályos oktatás színvonalának emelése. 

1970 óta az új 1—3 éves alsó tagozati tanterv alapján folyik az oktatás. Az új 
tanterv célkitűzése: a tanulók ismereteinek fokozatos bővítése, ami a jártasságuk 
és készségük fejlődését feltételezi. Az új tanterv elsősorban az anyanyelvi oktatást 
és a számtantanítást módosította és állította az oktatás homlokterébe. A tapasztala-
tok tanúságai szerint az új tantervek beváltak. Megállapították, hogy az ú j 
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tanterv, szerint tanuló harmadikosok többet tudnak nyelvtanból és számtanból; 
mint a régi tanterv szerint tanuló negyedikesek. Külön ellenőrizték a tananyag 
azon részeinek elsajátítását, amelyek sok tanuló és szülő véleménye alapján 
különösen nehezek voltak; az eredmények itt is megnyugtatóak. A probléma 
inkább az, hogy-a köyetelmények teljesítése.olykor túlterheléssel jár. Ez azonban 
nem a tanterv íényegéből fakad, hanem a helyes elgondolások hibás végrehajtásá-
ból. Egyes pedagógusok helytelenül értelmezik a „fejlesztő oktatás" lényegété 
vagy túlzott követelményeket hajszolnak keresztül, vagy gyógypedagógiai> is-
kolába akarják átirányítani a gyengébbeket, mások egyoldalúan verbalizálnak, 
elhanyagolják a szemléltetést. Az alsó tagozati osztályok új tantervei tehát be-
váltak, de még sok nehézséget okoz az, hogy a tanítási módszerek nem szolgálják 
eléggé a tanulók aktivitását. >• • •• ! 

Áz alsófokú oktatási átszervezésének fő eredménye-az, hogy már a 4. osztály-
tól megkezdődhet a tudományok alapjainak rendszeres tanítása. Az 1970-ben-
megjelent 4. osztályos tanterv lényegéberi megőrizte az elemi oktatás stílusát. 
A matematikaanyag a halmazelméleti fogalmak bevezetésére épül. Az aritmetika- • 
anyaghoz szorosan kapcsölódik az elemi algebra és geometria anyaga. Még-meg-
oldásra vár a valószínűségszámítás és a matematikai statisztikai ismeretek el-
helyezése a tantervben. A nyelvtanoktatás keretében a fonetika, lexika, szó-
képzés, morfológia alapelveit és helyesírást tanulnak a gyermekek. Központi 
szerepet kapott a fogalmazási készség fejlesztése is. 

Az oktatás tartalmának korszerűsítése 

Az ötvenes években nyilvánvalóvá vált, hogy az általánosan képző iskola 
elmaradt a tudomány és a technika fejlődése, a népgazdaság követelményei 
mögött. Az általános műveltség fogalma, a természettudományoknak az általá-
nos képzésben betöltött szerepe, az általános és a szakképzés egymáshoz való 
viszonya jelentősen megváltozott azoknak a követelményeknek a hatására, ame-
lyeket az elmúlt évtizedek tudományos és technikai fejlődése, gazdasági és 
politikai változásai támasztottak az iskolával szemben. 

Az iskola nem vállalkozhat arra a reménytelen feladatra, hogy megadja a több évtizedre 
elégséges tudásanyagot, hanem szilárd alapműveltséggel, a gondolkodási képesség fejlesztésével 
és az audiovizuális információs eszközök megismertetésével alapozza meg a tervszerű és rendsze-
res továbbtanulást. Az oktató-nevelő munka rendszerének összhangba hozása a tudomány és a 
technika haladásával megköveteli a tananyag szelekcióját, a tanítási módszerek fejlesztését, az 
elméleti ismeretek és a gyakorlati készségek arányának megállapítását. 

A szovjet pedagógiában egységesen olyan szemlélet alakult ki, hogy nem 
elég egyszerűen megszűrni az emlékezet igénybevételére alapozott „iskolai 
tudásanyagot", hanem új koncepciót kell teremteni, amely arra neveli a gyere-
ket, hogy a tananyagból logikai következtetéseket vonjon le és önállóan ragadja 
meg a tények, jelenségek összefüggéseit. Ezért az 1975 végéig bevezetésre ke-
rülő ú j felsótagozali és középiskolai tantervek és tankönyvek á l ta lában kevesebb 

tényanyagot tartalmaznak a korábbiaknál, de nagyobb figyelmet fordítanak 
az összefüggések feltárására, kiemelik az elmélet és a gyakorlat összekapcsolá-, 
sának elvét (pl. a biológia-, fizika- és kémiaoktatásban nagyobb jelentőséget 
kap a kísérlet és a laboratóriumi murika), az oktatómunka nevelő jellegét; 
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megkövetelik a tanítási órák elméleti színvonalának emelését, a tanulók ön-
állóságának és aktivitásának fejlesztését. Az oktatás tartalmának korszerűsíté-
sét nem elsősorban az elsajátított kész ismeretek mennyiségével, hanem az 
alkotó gondolkodás és cselekvés fejlesztésével mérik. Ezért az oktatás fő fela-
datai közé tartozik: a tudományos kutatások módszereinek és eljárásainak ok-
tatása, az alkotó kezdeményezőkészség és az önálló gondolkodás nevelése. 
E követelmények megvalósítását a tantervek korszerűsítésével párhuzamosan igye-
keznek megoldani a szovjet iskolákban. Az oktatás egyre jobban összefonódik 
a tanulók alkotótevékenységével. A megismerés és a cselekvés, az elmélet és a 
gyakorlat egyre közelebb kerül az oktató-nevelő munkában egymáshoz, s a 
tanulók megértik a megismerés és a cselekvés dialektikáját. A dialektikus gon-
dolkodásmód kialakítása érdekében dinamikus, problémamegoldásra serkentő 
szituációkat igyekeznek teremteni, amelyek az elméleti ismeretek továbbfej-
lesztését és gyakorlati alkalmazását teszik szükségessé. 

A Szovjetunió Neveléstudományi Akadémiája évek óta vizsgálja, hogy mi-
lyen didaktikai elvek alapján fejleszthető a tanulók önálló megismerő tevékeny-
sége az egyes tantárgyak oktatásában. A didaktikai kutatások logikailag át-
gondolt feladatát a társadalmi igények vetették fel. A kutatás objektumát, 
az oktatás folyamatát — úgy vélik — nemcsak jelen formájában kell vizsgálni, 
hanem a társadalom igényeinek kielégítésére alkalmas jövőbeli fejlődése szem-
pontjából is. Az objektum elemzése során megállapították, hogy a társadalom 
kultúrájának — melynek elsajátítása végső soron az oktatás célja — négy eleme 
van: 1. az ismeretek, 2. a tevékenységi formák (jártasságok, készségek), 3. az 
alkotó tevékenység, 4. a neveltség. Megállapítást nyert az a tény, hogy az ön-
állóság kialakulását nem lehet irányítani a kész ismeretek elsajátításával, ha-
nem csak úgy, ha a tanulók maguk is bekapcsolódnak a számukra új problémák 
megoldásának folyamatába, kutatási feladatok keretében. Minden tantárgy 
területén ezért összeállítják a tanulóknak megfelelő kutatási feladatok rendsze-
rét; e rendszer magában foglalja az adott tudománynak a középiskolában al-
kalmazható módszereit, az alkotó tevékenység minden elemét, nehézségi fo-
kuk szerint csoportosítva és megfelelő sorrendbe állítva a feladatokat. A kuta-
tás során megszerkesztették a különböző humán tantárgyak körébe tartozó 
feladatok tipológiáját. Országos méretű didaktikai kísérlettel állapították meg, 
hogy az ilyen feladatrendszerre épülő oktatás 2—3-szorosára növeli a tanulók 
önállóságát. Ehhez kidolgozták az önálló ismeretszerzés 4 fokozatának krité-
riumait. Ezek az eredmények új megvilágításba helyezik az oktatás és fejlesz-
tés viszonyának régi problémáját: az oktatás tartalmába a kultúra minden terü-
lete, így az alkotó tevékenység gyakorlása és a neveltség is beletartozik, tehát 
szervesen beletartozik a személyiség fejlesztése. 

Az új felsőtagozati és középiskolai tantervekre való áttérés fokozatosan tör-
ténik. 1968-ban készültek el az általánosan képző 10 osztályos középiskolák 
tantervei és 1969-ben a fakultatív tantárgyak programjai. Az 1967/68. tanév-
ben már az új tantervek alapján tanították a történelmet a 7—10. osztályban, 
az irodalmat a 8—9. osztályban, a biológiát a 10. osztályban; a munkaokta-
tást, a képzőművészeti tárgyakat, az ének-zenét és a testnevelést pedig vala-
mennyi osztályban. Az 1975-ig elkészülő, illetve a már elkészült új tantervek 
és tankönyvek természetesen nem tartalmazhatják mindazokat a változásokat, 
amelyek 10—20 év múlva mennek végbe; az önálló ismeretszerzési készség 
kialakítása mellett nagy jelentőségű marad, bizonyos stabil ismeretrendszer el-
sajátítása. A cél: a mennyiségi fejlesztésről a minőségi fejlesztésre való áttérés. 
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A minőségi fejlesztés egyik alapvető eszköze az egységes és differenciáltság elvének megvalósí-
tása, beleértve az oktatás individualizálását is, mely utóbbi összefügg az oktatás és a nevelés 
alapproblémáival: a tanulmányi színvonal emelésével, az osztályismétlés és a lemorzsolódás 
kiküszöbölésével. Az individualizálás a tanulmányi munka hozzáigazítása a tanulók egyéni 
sajátosságaihoz. Ide tartozik mind az osztályon belüli feladatok rendszere, mind pedig az osz-
tályoknak és csoportoknak a tanulók egyéni sajátosságai alapján való kialakítása. (Rendkívül 
figyelemre méltóak e téren az észtországi — a tartui egyetem pedagógia1 és pszichológia-tan-
széke által vezetett — kísérletek; a tanulásban elmaradt, gyengébb tanulók számára külön ké-
szített sztandard-tesztek és feladatlapok stb.) A helyesen megszervezett pedagógiai folyamatban 
a differenciált oktatás feltétele, hogy a pedagógusok a tanulók egyéni sajátosságainak alapos 
ismeretében határozzák meg a tantervi célkitűzések eléréséhez vezető különböző eljárásokat. 

A hatvanas évek elején a szovjet pedagógiai szakirodalom rendkívül sokát foglalkozott a 
differenciált oktatás, a tagozatos iskolák és osztályok, illetve a fakultatív tárgyak bevezetésének 
problémáival .1974-ben ismét előtérbe került ez a téma, elsősorban a fakultatív tantárgyak nagyobb 
arányú bevezetése és bővítése szemszögéből. 

Csoportos oktatás — szaktanterem 

A differenciálás vonatkozásában külön rendeltetése van a csoportos oktátásnak, 
amely egyben a merev osztályfoglalkoztatás feloldását is jelenti, és fontos sze-
repet játszik az osztályismétlés megszüntetésében. A gyakorlat bebizonyította, 
hogy a tanulók — ha csak nincs valamilyen szervi sérülésük — általában el 
tudják sajátítani a tantervben előírt anyagot. Mégis az a helyzet, hogy nem min-
den tanuló esetében sikerült elérni az ismeretelsajátítás megfelelő színvonalát. 
Egyesek nehezen fogadják be a tananyagot és krónikussá válik náluk a tanulás-
ban az eredménytelenség, lemaradnak társaiktól, s ez nem egy esetben lemor-
zsolódásukhoz vezet (a SZU Központi Statisztikai Hivatala szerint mindmáig 
nagy a lemorzsolódás az 1—8. osztályokban, különösen a falusi iskolákban. 
Ennek megszüntetése érdekében az SZKP KB-a 1974 tavaszán határozatot 
hozott „A falusi általánosan képző iskolák munkafeltételeinek javításáról"). 

Milyen pszichikai sajátosságok határozzák meg a tanulásban való sikertelenség fokát? Melyek 
a tanulók tipizálásának tudományos alapjai és diagnosztizálásának módszerei? E kérdések meg-
oldásával foglalkozik többek közt a Neveléstudományi Akadémia Általános Pedagógiai-pszicholó-
giai Intézete, amely külön kísérleti (rehabilitációs) osztályokban is megvizsgálta, hogy miképpen 
lehet fejleszteni a gyengébb tanulók oktathatóságát. A ráhatás lényege: kinek-kinek szükség 
szerint adagolt állandó segítségnyújtás, amely egyre csökken, s mind nagyobb teret ad az önálló 
munkának. Az ilyen differenciált oktatás során mindenki ér el sikereket, tehát motivációi is fej-
lődnek. A csoportmunka pszichológiai, szociológiai és pedagógiai előnyei megmutatkoznak a 
gyermek tanulásában és fejlődésében is: a csoportoktatás növeli mind a közösség globális pro-
duktivitását, mind tagjainak szellemi aktivitását, már a közös célokért párhuzamosan végzett 
egyéni teendők formájában is, de kivált a közvetlen együttműködés esetében. A csoportok általá-
ban képességek és érdeklődési kör szerint alakulnak: vannak erős és gyenge csoportok, ugyanaz a 
tanuló tartozhat az osztályon belül szervezett csoportokban az egyik tantárgy vonatkozásában 
az erősekhez, ahol többet tanulnak, a másikban a gyengébbhez, ahol a tananyag minimális. 

Az ismeretek ellenőrzésének egyik új formája a teljesítményszintmérés: a 
tanár objektív képet kap munkája eredményérőiéi a kapott adatok alapján az 
észlelt hibákat az oktatási folyamat során igen gyorsan kijavíthatja. A telje-
sítményszintek kidolgozása ezenkívül a felügyeleti ellenőrzés realitását is biz-
tosítja. A Neveléstudományi Akadémia által kiadott „Jártasságok és készsé-
gek teljesítményszintmérésének kritériumai és normái az alsó tagozatban" c. 
utasítástervezet tantárgyanként és évfolyamonként feltünteti a dolgozatok el-
készítésének időpontját: a jártasságok és készségek kialakulásának valószínű 
ütemét, a dolgozatok terjedelmét, nehézségi fokát. 
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Az 1974/75. tanévben az új oktatásügyi alaptörvény értelmében 6-ra növelik 
minden 10 osztályos általánosan képző iskolában á szaktantermek, vagyis a 
kabinetek számát (elsősorban fizikai, kémiai, biológiai, matematikai és műszaki 
rajz, történelmi és társadalmi ismeretek, földrajzi és csillagászati, valamint 
idegen nyelvi kabinetek). A kabineteket az adott osztályoknák megfelelő ok-
tatási eszközökkel látják el. A kabinetek felszerelésénél biztosítják a tanulók 
egészségvédelmét és az esztétikai követelmények betartását. Az egyes iskolák 
legjobban működő kabinetjei között versenyeket szerveznek. Az 1—3. osztá-
lyos tanulók ún. komplex oktatási segédletekkel felszerelt osztálytermekben, a 
4:—10. osztályos tanulók pedig kabinetekben tanulnak. 

A Közoktatásügyi Minisztérium az Állami Építési Bizottsággal együtt olyan 
korszerű iskolaépület-típusterveket dolgozott ki, amelyek figyelembe veszik a 
csoportos oktatás és a kabinetrendszerű oktatás igényeit. Ugyancsak kidolgoz-
ták az iskolai bútorok és berendezési tárgyak új nomenklatúráját és típusterveit. 
A törvény felszólít arra is, hogy következetesen meg kell újítani és változato-
sabbá keli tenni az oktatás audiovizuális eszközeit-, a filmet, a rádiót, a televíziót. 
A tanulóknak rendszeresen látogatniuk kell, a szovhozókat és a kolhozokat, 
s meg kell' őket ismertetni áz üzemi munka technológiai folyamataival és szer-
vezésévé!. ' . 

A' hatvanas évek éléjén indult meg a Szovjetunióbán & bentlakásos és egész-
napos iskolák .szervezése. Az 1969/70. tanévben egyedül az Orosz Föderáció 
területén több mint 2 millió diák tanult ilyen iskolatípusokbán. A terv szerint 
1975-re a tanulók összlétszámának 30-%-a jár majd egésznapos iskolába. Az 
égésznapos oktatási rendszer három formája: a) csoport, b) osztály, c) iskola. 
A tapasztalatok szerint legkedvezőbb az osztályforma, ahol az egész osztály-
közösség délutáni foglalkozását valósítják meg. 

Nagy jelentősége van áz egyetemekhez csatolt munkás-paraszt fakultásoknak. A-z 1971/72. 
tanévben 542 felsőoktatási intézmény keretén belül működött előkészítő tagozat, amelyekre 
68 000 munkás- és parasztszármazású fiatalt vettek fel. Ezek közül 54 000 tette le eredményesen 
a záróvizsgát, amelynek alapján az adott karra felvették. Ez az oktatási forma azoknak a fiatal 
dolgozóknak nyitja meg a továbbtanulás útját, akik iskolai tanulmányaikat még a 10 osztályos 
iskola befejezése előtt megszüntették. Feladatuk elsősorban szakmai| képesítés nyújtása, de az 
általános műveltség bővítését és a továbbképzést is szolgálják. 

Politechnikai képzés, munkára nevelés, munkaoktatás 

A kötelező középfokú oktatásra való áttérést a 10 osztályos általánosan 
képző politechnikai munkaiskola, az esti és levelező iskolák széles hálózata, 
valamint a szakmai és az általános képzés kombinációja útján valósítják meg. 
Az ifjú nemzedék középfokú oktatásának alapvető formája azonban az egységes 
10 osztályos politechnikai munkaiskola. (A balti államokban 11 osztályos.) 
Az 1973. évi oktatási alaptörvény hangsúlyozza a 10 osztályos iskola politech-
nikai jellegét: a politechnikai elvet jobban kell érvényesíteni az alaptárgyak ok-
tatásában, a fakultatív tantárgyak és a szakköri foglakozások széles körű bevo-
násával. A politechnikai- és a munkára nevelés valamint a tanulók szakmai irányí-
tása a .„munkaoktatás" tantárgynak, a különböző órán kívüli tevékenység 
megszervezésének, a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodó 
társadalmilag hasznos munka végzésének és. a tudományos-technikai forrada-
lom követelményeinek megfelelően realizálódik.; • 
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A politechnikai képzés és a 'munkára nevelés marxi—engelsi elképzelésének 
konkrét tartalma és feladata többízben változott a szovjet iskola történeté-
ben a tudomány és a 'technika haladásának, a szocialista iskola gyakorlati 
tapasztalátokban való gazdagodásának és a neveléstudomány fejló'désének meg-
felelően, de kórunkban is csorbítatlanul érvényes a politechnikai képzés lénye-
gének; az oktatás és a miinka összekapcsolására irányuló követelésnek alapvető 
marxi—lenini felismerése: tegyük alkalmassá a munkást a munka tartalmának 
'változásaihoz igazodó funkcióváltöztatásra és harmonikusan fejlesszük ki sze-
mélyiségének a termelőmunkával kapcsolatos sajátosságait. A Szovjetunióbán 
ma már reálissá'vált ennek a célkitűzésnek: a személyiség harmonikus fejlesz-
tésériek a társadalmi alapja. Kibővült terrhelési és tudományos bázisa' is, mert 
a hagyoihányos gépi technikán kívül a korszerű elektrotechnika, automati-
zálási technika stb. van'jelen's fejlődik; valamint a termelőmunka szervezéáe 
és gazdaságtana is mindinkább magasabb rendű egységes elvekre épül a terme-
lés a társadalmi élet különböző területein. Az 50-es évek végén MARX, ENGELS 
és LENIN tanításának vulgarizálás'a volt a politechnikai oktatás szűk körű, 
csupán „termelési" szakirányú képzéssel történő helyettesítése.. Ma is sokan 
akadnak rriég, akik az. „ágazati politechnizáció" hívei. Szerintük iskolánként 
a termelésnek csak egy-egy területét kell „politechnikusan" ismertetni. Az 
1974 júniusában Moszkvábari megrendezett IV. Nemzetközi Politechnikai Sze-
minárium zárónyilatkozata megállapította, hogy a politechnikai oktatás nem 
külön tantárgy,, elvont didaktikai' kérdés, hanem az egész oktató-nevelő munkát 
átható elv. Az elméleti, koncepcionális tisztázódáshoz a megvalósítás lehetősé-
geit, módjait, formáit kereső kísérletek, kezdeményezések társulnak. Az álta-
lános középfokú oktatásra való áttérés időszakában az iskolának társadalmi 
funkciója, hogy a tanulóifjúságot fizikai munkára, az anyagi termelés szférá-
jában való tevékenységre is felkészítse. 

Az utóbbi 2—3 évben Moszkva, Leningrád, Nyikolajev, Harkov és más városok több iskolájá-
ban kísérletképpen bevezették a felső osztályosok politechnikai munkaoktatásának különböző 
formáit, amelyeket külön e célra létesített központok (tanműhelyek) nyújtotta bázison hoztak 
létre, iparvállalatok és tudományos kutatóintézetek hatékony segítségével. Az ilyen központokat 
korszerű szerszámgépekkel és berendezésekkel látták el; a tanulók termelőmunkájának objektu-
mai kapcsolódnak a vállalatok termelési tervének teljesítéséhez, a tanulókat pedig bevonják a 
munkáskollektívák életébe. Az üzemi tanműhelyben kedvező feltételek születtek a politechnikai 
és a munkaoktatáshoz, a választott iparág iránti vonzalom kialakításához, ahhoz, hogy a fiatalok 
elemi fokon üzemi képzésben részesüljenek és tudatosan válasszák meg későbbi szakmájukat. 
Az említett oktatási alaptörvény figyelembe veszi azoknak az iskoláknak a tapasztalatait, ame-
lyek eredményesen működnek együtt az iparvállalatokkal abban, hogy az iskolát végzettekből 
szakmunkásokat képezzenek (pl. 1973 őszén a Don melletti Rosztovban létesített kombinát). 
Ilyen alapon szervezik meg a termelési oktatást a felső osztályokban, érintetlenül hagyva az 
összes iskolák számára kötelezően előírt közismereti tantárgyak terjedelmét. 

A közismereti tárgyakban szereplő politechnikai ismeretek és jártasságok azon-
ban nem adnak összefüggő képet a társadalmi termelés folyamatáról; az össze-
függést, a politechnikai oktatás egységét az 1—10. osztályban heti 2 órában 
tanított „munkaoktatás" tantárgy keretében biztosítják. A nemrég elkészült új 
„munkaoktatás" tanterv figyelembe veszi mind a munkafajták sokféleségét, 
mind az iskola ipari-termelési környezetét. E tárgynak az a fő feladata, hogy 
kialakítsa az elsődleges általános munkajártasságokat és készségeket, amelyek 
szükségesek az iskola elvégzése utáni reális gyakorlati tevékenységhez a végzett 

tanulók túlnyomó többsége számára. A képzés tartalmát a tudományos—mű-
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szaki forradalom 3 követelménye határozza meg: az általánossá váló középfokú 
képzés szükségessége a termelés szempontjából; a munkaképes lakosság ipará-
gak szerinti megoszlásában bekövetkezett radikális változások; és nem kevésbé 
radikális változások az emberek társadalmi munkájának tartalmában. 

Ebből következik, hogy a munkaoktatás tartalmának meghatározásánál fi-
gyelembe vették először is azt, hogy minden iskolai osztályt úgy^kell tekinteni, 
mint a társadalmi termelésben előforduló különféle szakmák és munkafajták 
potenciális képviselőinek összességét; másodszor, hogy a szakmák száma több 
mint 10 000 és a rendelkezésre álló tanulmányi idő keretében még csak fogalmat 
sem lehet alkotni valmennyi szakmáról; harmadszor: szem előtt kell tartani a 
munkaképes lakosság iparág és munkafajták szerinti megoszlását napjainkban, 
valamint e megoszlás változási tendenciáit. Csakis e tényezők figyelembevé-
telével lehet megtalálni a munkaoktatás olyan tartalmát, amely leginkább meg-
felel a népgazdaság érdekeinek és amely helyesen orientálja a tanulót jövendő 
termelői tevékenységében. 

A felső tagozatban, vagyis a 4—8. osztályokban a munkaoktatásra összesén 
350 órát fordítanak. Ezekben az osztályokban a munkaoktatás keretében rend-
szerbe foglalják az általános technikai ismereteket, jártasságokat és készsége-
ket, a technikai ismeretek logikája szerint alakítva ki az általános technikai 
jártasságokat (jelenleg elsősorban a természettudományi tárgyak keretében, 
azoknak a logikája szerint alakítják ki a tanulók műszaki fogalmait). A 9—10. 
osztályban a munkaoktatás differenciálása mellett is megtartják az általános 
technikai ismeretek (s a megfelelő jártasságok és készségek) bizonyos egységes 
anyagát (a gépek energetikai részegységei, a technikai berendezések vezérlő 
részegységei, általános műszaki kérdések stb.). Az általános technikai ismere-
tek köréből lényeges: a technikai rendszerek fő részlegei; a technika alkalmazása 
a termelésben; a technikai berendezések tervezése és előállítása; a technika 
nyelve, a műszaki rajz; a technika szerepe az ember és a társadalom életében. 

Szakoktatás, szakmunkásképzés 

A kötelező középfokú oktatás megvalósítása attól is függ, hogy mennyire 
sikerül a szakmai képzés keretei között biztosítani az általános ismeretanyag 
nyújtását. Korunk tudományos és műszaki fejlődése, az új technológiai eljá-
rások és a termelés korszerű szervezése ugyanis az eddiginél nagyobb tudást 
és több készséget igényel. Sok szakma szorul átalakításra, új szakmák szület-
nek, régiek tűnnek el. Ebből két alapvető feladat hárul a szakoktatás rendsze-
rére: 1. a képzés és nevelés tartalmának magasabb színvonalra emelése; 2. a 
szakmai képzés új típusának kialakítása az alapszakmákra építve. A szakokta-
tás színvonalának emelése és a szakmunkások nagyobb diszponaibilitása a ter-
melésben csak az alaptantárgyak és az alapszakmák bevezetésével érhető el. 
A Szovjetunióban a tendencia: az általános képzéssel integrált széles profilú kép-

zés, amely megalapozza a továbbképzést, az átképzést, és egyben lehetővé 
teszi a fokozatos specializálódást. A korszerű szakoktatás komplex fogalmán 
nemcsak a műszaki tudományok és a közgazdaságtan oktatását értik; ez az 
oktatási forma felöleli a pedagógiát, a kibernetikát, a fejlődés- és munkalélek-
tant, a munka-fiziológiát, a munka- és egészségvédelmet és még számos más 
tudományágat. A szakoktatás mint az egységes szocialista művelődési rend-
szer szerves része magában foglalja az általános és a szakmai műveltséget, 
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valamint az ifjúsági és kultúrpolitikai célkitűzéseket, és egyesíti magában a 
közgazdaságtan, a pedagógia, a természettudományok és a technika elemeit is. 

A középfokú szakképzés a Szovjetunióban elsősorban a technikumokban való-
sul meg, amelyek fő feladata: a népgazdaság számára középfokú képesítéssel, 
általános műveltséggel, elméleti tudással és szakmai gyakorlattal, valamint a 
nevelőmunka készségeivel rendelkező marxista—leninista szellemű szakemberek 
képzése. A technikumokban a tanulók szakmai gyakorlati tevékenysége az 
oktató-nevelő munka szerves része. Az ipari és mezőgazdasági szakmákban a 
gyakorlatra az iskolai tanműhelyekben, tangazdaságokban és vállalatoknál ke-
rül sor; a gyakorlat eredményétől függően a tanulók egy szakmából képesítést 
nyernek, és középfokú minősítésű technikusként általános munkajártasságokra 
is szert tesznek. Technikusi végzettséget adnak a 8 osztályra épülő 4 éves és 
a 10 osztályra épülő 2 éves technikumok, valamint a mezőgazdasági nagyüze-
mekben a parasztfiatalok részére létesített ún. „szovhoztechnikumok". 

A dolgozó fiatalok számára a középfokú szakoktatási intézményekben jól bevált a levelező 
oktatási forma. A tanulók évente egy vagy két alkalommal, összesen mintegy 4 hetet töltenek a 
technikum székhelyén. A levelezők tanulmányi előmeneteléért az üzem felelős, amely idő- és 
anyagi kedvezményt nyújt. 

A szakmunkásképzés az SZKP XXIV.. Kongresszusa után a középfokú szak-
iskolák hálózatfejlesztésének integráns része lett, s ennek megfelelően folyik 
a szakmai képzés beépítése a középiskolai oktatásba. A tendencia: a 3—4 éves 
tanulmányi idejű szakmunkásképző középiskola kialakítása, amely általában a 
•8. osztály elvégzése után beiratkozott növendékeinek a szakmunkás-képesítés-
sel párhuzamosan középfokú általános műveltséget is nyújt. A szakmunkások 
•egyre nagyobb hányadát fogják az ilyen új típusú oktatási intézményben ki-
képezni (Leningrádban az 1974/75. tanévben 65 ilyen középiskolai végzettsé-
get nyújtó, érettségivel záruló szakmunkásképző iskola működik). Alapos peda-
gógiai kutatómunkával igyekeznek megállapítani a termelés új szükségletei-
nek megfelelő tanítási anyagot. Először is a jelenleg több mint tízezer szakmát 
igyekeznek — tartalmi és munkaszervezési összefüggéseik alapján — úgy cso-
portosítani, hogy meghatározhassák a képzés fő irányait. Ezekhez dolgozzák 
ki a kísérleti tantervet, és 1975 végéig áttérnek az új tartalmú szakmunkás-
képzésre. 

Az új rendszer lényege az, hogy a képzés két szakaszra tagolódik. Előbb át-
fogó általános szakmai képzésben részesülnek a tanulók, olyan műszaki isme-
reteket sajátítanak el, amelyekre a szakmák és tevékenységi formák nagy ré-
szében szükségük lesz. Ezután következik a szakosodás: a tananyag középpont-
jában itt az egyes műveletekhez és munkanemekhez szükséges berendezések, 
szerszámok megismerése, illetve az egyes technológiai folyamatok állnak. A 
feladat: szélesprofilú munkás képzése, aki második (kiegészítő) szakmát is köny-
nyen el tud sajátítani. Lényeges mindehhez a szakmunkásképző intézet, az 
üzem és a család együttműködése a nevelőmunkában, valamint a 8 osztályos 
iskola, a szakmunkásképző intézet és az adott üzem konkrét nevelési'munkater-
vének kidolgozása, összehangolása. Az új tantervek kidolgozásához nagy segít-
séget nyújtott a szakmunkásképzéssel foglalkozó Össz-szövetségi Tudományos 
Tanács, amely mintegy 100 tudományos intézmény munkáját koordinálja. Az 
1974/75. tanévben 2200 szakmunkásképző középiskola több mint 400 000 tanu-
lóval kezdte meg az oktatást az új tantervek alapján. A 9. ötéves terv végéig 
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olyan , új szakmákra képeznek, mint pl. az automata vagy félautomata gépso-
rok kezelője, a programozott vezérlésű szerszámgépek gépmestere, az iparosí-
tott állattenyésztési gépi berendezések kezelője, kémiai-bakterológiai elemzé-
sek laboránsa stb. 

1974 őszén az SZKP KB és a Szovjetunió Minisztertanácsa határozatot 
hozott „A középfokú szakoktatási intézmények irányításának tökéletesítéséről és 

a középiskolái végzett szakemberek képzésének megjavításáról." E határozat elő-

írja a szövetségi köztársaságok minisztertanácsainak, hogy 1975—77-ig való-
sítsák meg a középfokú szakoktatási intézményeknek az. ágazati elv szerinti 
további szakosítását; a.SZU Felsó'- és Középfokú Szakoktatási Minisztériumá-
ban létesítsenek Középfokú Szakoktatási Tanácsot, hozzanak létre ugyanitt 
állami • felügyeletet a középfokú szakoktatási intézmények oktató-nevelő mun-
kájának ellenőrzésére; a felsőoktatási, intézmények mérnök-tanárképző fakul-
tásain szervezzék meg a mérnök-tanárképzést a középfokú szakoktatási intéz-
mények számára; a SZU Minisztertanácsa mellett működő Állami Kiadói Bi-
zottság gondoskodjék stabil és magas színvonalú tankönyvek és taneszközök 
készítéséről. A határozat intézkedik a tanulók ösztöndíjáról és felhatalmazza 
a középfokú szakoktatási intézmények nevelőtestületeit, hogy a kitűnő ered-
ményt elért diákokat közvetlenül tanulmányaik befejezése után a megfelelő 
profilú felsőoktatási intézmény nappali tagozatára felvételre javasolják (ez 
eddig csak 3 évi gyakorlat után vált lehetővé). Ugyanakkor rámutat a határozat 
arra is, hogy egyidejűleg fejleszteni kell a leggyakoribb szakmák számára 1—2 éves 
oktatási idejű szakmunkásképző iskolák oktató-nevelő munkáját. Míg a szak-
munkásképző középiskolákban 1975-ig 300—400 ezer főben határozza meg 
a tanulók felvételét, a középfokú végzettséget nem nyújtó szakmunkásképző 
intézményekben 1 millióra tervezi a tanulók létszámát. 

Felsőoktatás 

Az 1972/73. tanévben vezették be az átlagosztályzat figyelembevételét az egye-
temi, főiskolai felvételnél. Az intézkedésről azóta kialakult vélemények 3 csoport-
ba oszthatók: 1. egyesek maradéktalanul optimista nézetet vallanak (emelkedett 
az általános műveltségi színvonal, javult az elsőévesek összetétele stb.), 2. mások 
fenntartásokkal élnek (még korai a következtetések levonása, ellentmondásos, sőt 
nemkívánatos tendenciák tapasztalhatók), 3. többen kifejezetten negatív követ-
kezményként könyvelik el, hogy a lelkiismeretesebb, szorgalmasabb lányok maga-
sabb átlagot érnek el, s az orvosi és műszaki főiskolákon máris érezhető a férfi-
hallgatók hiánya. Számos középiskolai tanár szerint azonban a legveszélyesebb 
jelenség az, hogy az iskolában valóságos hajsza folyik az átlagosztályzatért; 
a 10. osztályosok szinte karrieristákká válnak a jó osztályzat megszerzése érdeké-
ben. Az átlagosztályzat egészségtelen konkurrenciát teremtett az iskolában. 

Napjainkban 835 felsőoktatási intézményben nyer a szovjet ifjúság felsőfokú 
képzettséget, amelyek közül 63 tudományegyetem, 247 műszaki egyetem és ága-
zati műszaki főiskola, 199 pedagógiai, 99 mezőgazdasági, 82 orvosi, 53 közgazda-
sági és jogi, 54 művészeti és egyéb főiskola. A hallgatók száma több mint 
4 600 000. Á hallgatóknak több mint a fele nappali tagozaton folytatja tanul-
mányait. Az 1973/74. tanévben 540 felsőoktatási intézmény mellett működtek 
előkészítő tagozatok munkás- és parasztfiatalok, valamint leszerelt katonák szá-
mára. E tagozatok rendkívül fontos szerepet játszanak a főiskolák új hallgatói 
összetételének minőségi megjavításában. 
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A szovjet egyetemek igen sok karból álló és rugalmas szervezettel rendelkező 
felsőoktatási intézmények, amelyeken a humán és természettudományi képzést 
biztosító karok mellett orvostudományi, műszaki és mezőgazdasági tudományo-
kat oktató karok, illetve szakok is működnek, tehát általában pluridiszciplináris 
jellegű intézmények, A tudományos-technikai forradalom követelményeinek meg-
felelően állandó jelleggel megújítják tananyagukat, abból kiindulva, hogy a tudo-
mányban és technikában megvalósuló jelentős új vívmányoknak tükröződniük 
kell az oktatási folyamatban. Sőt, a szakemberképzésnek a népgazdaság, a tudo-
mány és kultúra valamennyi ága fejlődésének tudományos prognosztikája és 
hosszútávú tervezése alapján kell megvalósulnia. Az 1974/75. tanévben valameny-
nyi nappali felsőoktatási intézményben új tanterveket vezetnek be, illetve módosít-
ják a régieket. Elsősorban az alaptárgyak területén dolgozzák át a tanterveket és 
programokat. 

A Felsőoktatási Tanács 1974. február 5-i ülése méltatta az eredményeket, de 
rámutatott a még megoldásra váró kérdésekre is: a felvételi keretszámok pontosabb 
betartása; az automatizált irányítási rendszer és a számítástechnika területén 
jelentkező szakemberigény fokozottabb kielégítése; az oktatási és nevelési folya-
mat tudományos megszervezése. 

Nevelőmunka — nevelésközpontú iskola 

Áz oktatási és nevelési folyamat tudományos megszervezése valamennyi iskola-
típusban központi kérdés. A nevelés a pedagógiai diszciplínák közül talán a leg-
fontosabb, de egyben a legnehezebb feladatot is jelenti a teoretikus, a kutató és 
a gyakorló pedagógus számára. A szovjet általános-, közép- és főiskolák pedagó-
gusai is méltán éreznek benne — a pedagógia más ágaihoz viszonyítva — egyfajta 
nehezebben megragadható többletet. A Szovjetunióban is — úgy, mint hazánk-
ban — állandóan visszatérő kérdés, hogy a nevelőirányultságúnak szánt iskola 
újra és újra, különböző erőfeszítések ellenére oktatásközpontúvá válik. Pedig a 
szovjet pedagógia az iskolát nemcsak ismeretközlő intézménynek fogja fel, hanem 
az alkotó képességek, a társas élet, a társadalmi gyakorlat első terepének, amely 
nemcsak a maga eszközeire korlátozódik, hanem a családi és társadalmi erőkkel 
való összefogásban, pedagógiai tevékenységük összehangolásában látja a maga 
nevelői centrum-szerepét. Ez a marxi—lenini nevelésközpontú iskolakoncepció 
sokat gazdagodot t KRTJPSZKAJA, MAKARENKO, SACKIJ, PINKEVICS, PISZTRAK, 

LUNACSARSZKIJ pedagógiai modelljével, gyakorlati tapasztalataival, és korunk-
ban, amikor a szocialista állam fő funkciója valóban a gazdasági szervező és kul-
turális nevelőmunka, és amikor az iskolával szemben egyre magasabb követel-
ményeket támaszt a tudományos-technikai forradalom, a szovjet általánosan 
képző politechnikai munkaiskola nemcsak hazánknak, s a szocialista országok 
közösségének, hanem a fejlett iparral rendelkező tőkésországoknak is sok tanul-
sággal szolgál. A jelenlegi szovjet iskola egyik legfontosabb, megvalósításra váró 
kérdése: a nevelés és az oktatás egységének megteremtése. 

A szovjet pedagógiában kétféle értelemben használják a nevelés fogalmát: egy tágabb és egy 
szűkebb értelemben. Az első esetben a nevelés fogalmába beletartozik a felnövő nemzedék életre 
való felkészítésének teljes folyamata, a második esetben a nevelést az oktatással kapcsolatban 
emh'tik. Az élet megismertetése az oktatás funkciója, az élethez való viszony kialakítása viszont 
a nevelésé. Mindaz, ami a tanuló megismerő tevékenységével, a tudományos ismeretek megszer-
zésével kapcsolatos — függetlenül attól, hogy milyen formában játszódik le a folyamat — az ok-
tatás fogalmába tartozik. Mindazok a különféle tanítási formák, órán kívüli iskolai tevékenységek, 
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a családban és az ifjúsági szervezetben kifejtett működési formák, amelyeknek az a céljuk, hogy 
alakítsák-formálják a kommunista viszonyt a társadalomhoz, a munkához, az emberekhez — a 
nevelés körébe tartozik. 

A nevelésnek és az oktatásnak szerves egységet kell alkotnia, mely magába 
foglalja céljaik azonosságát; ez jelenti a nevelő-oktatást, a gyermekek egységes fej-
lesztését. A nevelő-oktatás arra irányul, hogy minden oldalúan fejlett, harmonikus 
embereket készítsenek fel az életre, akik elsajátították a tudományos ismeretek 
alapjait, a kommunista világnézetet, a kommunista magatartás normái és szabá-
lyai szerint tudnak élni, dolgozni. Az oktatás nem tud nem-nevelő jellegű lenni,, 
a nevelést pedig nem lehet elszakítani az oktatástól. A nevelés és az oktatás egy-
sége nem zárja ki különbözó'ségüket — vallják a szovjet neveléstudományi szak-
emberek. Az ismeretek és a társadalmi gyakorlat összekapcsolásának alapján, az: 
élettel való hatékony viszony során alakul ki a kommunista világnézet és meg-
gyó'ződés. A nevelésközpontúság — az oktató-nevelő munka további fejlődésének 
az alapja. A szovjet neveléstudományi kutatás jelenlegi legfőbb feladata: a neve-
lési és oktatási módszerek általános pedagógiai modellben történő egységesítése. 
A nevelésközpontú iskola megvalósítása szempontjából különösen fontos a mai 
tanuló személyiségmodelljének kidolgozása. Ez a személyiség a szocialista társada-
lom struktúráját tükrözi; modelljének kidolgozásánál a tudomány és technika 
forradalma okozta társadalmi változások következményeit veszik számításba. 
A személyiség struktúrájának legfőbb összetevői: a tevékenységi program; az: 
intellektuális és testi erők konplexusa; a társadalmi-politikai és erkölcsi aktivitás. 
Ennek megfelelően a nevelési célt is olyan összetevőkre bontják fel, mint: világ-
nézeti, ideológiai-politikai, testi, erkölcsi, esztétikai és munkára nevelés, a közös-
ség változatos tevékenységének megszervezése. A nevelési cél valamennyi kom-
ponense harmonikus egységet alkot. 

A szovjet pedagógia mindig a szocializmus adott fejlődési szakaszának meg-
felelően fogalmazta meg a nevelés célját: a személyiség minden oldalú, harmonikus 
fejlesztését — egyrészt az oktató-nevelő munka konkrét feladatainak, másrészt a 
nevelési célok tudományos elméletének formájában. A nevelés feladatai állandóan 
változnak, lépést tartva a társadalmi fejlődésből következő lehetőségekkel és 
szükségletekkel. Ez mutatkozik meg pl. az általános oktatás életkori határának 
fokozatos kiterjesztésében is, valamint egyes iskolatípusok átalakításában (pl. 
abban — amire már korábban is utaltunk —, hogy a szakmunkásképző intézetek 
egyre nagyobb része általános középfokú képzést is nyújt, vagyis a szakmunkás-
képzés integrálása a középfokú oktatásba). A nevelési célok és feladatok megha-
tározásában a szovjet neveléstudomány nagy segítséget kap egyrészt a pártnak a 
kommunista nevelésre vonatkozó politikájától, másrészt olyan tudományoktól, 
mint a politikai gazdaságtan, filozófia, szociológia. A pszichológia, fiziológia, a 
szakmódszertanok segítségével határozza meg a pedagógia — a nevelési eszmény-
től és a társadalom konkrét szociális-gazdasági szükségleteiből kiindulva — az 
oktató-nevelő munka konkrét tartalmát, formáit és módszereit. 

Mit ért a szovjet pedagógia a személyiség minden oldalú, harmonikus fejlesztésén P 

A személyiség valamennyi adottságának és alkotó képességének kibontatkoztatá-
sát, az embernek mint az anyagi és szellemi javak termelőjének, mint társadalmi-
lag hasznos lénynek, mint erkölcsi és kulturális tényezőnek, nemes erkölcsi és 
esztétikai értékek hordozójának, mint változatos anyagi és szellemi szükségletek-
kel rendelkező egyénnek a kialakítását. A személyiség minden oldalú fejlesztése 
valóban a kommunizmus építésének törvényszerűsége, és éppen ezért egyúttal az 
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az egyetemes pedagógiai alaptörvény is, amely az iskolarendszer alakulását az 
iskola és a társadalom, az iskola és a különböző nevelési tényezők viszonyát, az 
oktatás és a nevelés tartalmát, módszereit és eszközeit, tehát a pedagógia vala-
mennyi szféráját meghatározza. Ismeretes, hogy az iskolarendszerrel párhuzamo-
san egyéb olyan rendszerek is működnek, amelyek hatnak a gyermekek fejlődésé-
re: az ifjúsági szervezetek, a család, a sajtó, a könyv, a különféle audiovizuális 
tömegkommunikációs eszközök stb. Az iskola egymagában nem biztosíthatja a 
harmonikus személyiség-fejlődés feltételeit, csakis a családdal, az iskolán kívüli 
nevelési intézményekkel, az ifjúsági szervezetekkel karöltve. (Ugyanakkor itt kell 
megjegyeznünk, hogy a szovjet nevelőintézmények nyitottabbak az élet felé, 
mint nálunk, s a társadalom is nagyobb erőfeszítéseket tesz, legbensőbb ügyének 
tekinti a fiatalok nevelését.) 

A nevelési folyamat alapvető szevezeti formája: a közösség. A közösségnek a tar-
talmi meghatározása az idők folyamán nagy átalakuláson ment keresztül. Az a 
meghatározás, hogy a gyermekközösség a közös cél, tevékenység és szervezet 
által egyesített gyermekek összessége, ma már nem elégíti ki sem a gyakorlat 
embereit, sem a tudósokat. Nem ad ugyanis képet sem a közösség mechanizmusai-
ról, amelyek az egyénre gyakorolt hatást meghatározzák, sem a közösség helyéről 
a kommunista nevelés rendszerében. A legújabb szovjet kutatások kiterjednek a 
nevelési közösségnek a társadalom egészével, a társadalmi kultúrával, tömeges és 
egyéni tényezőivel, valamint a gyermekekre ható egyéb közösségekkel való kap-
csolataira is. A Szovjetunió Neveléstudományi Akadémiájának a közösségi neve-
lés problémáival foglalkozó laboratóriuma kidolgozta a nevelési közösség modelljé-
nek alapvonását, amely két alrendszerre tagolódik: a pedagógusok és a gyermekek 
közösségére. A gyermekközösség is kettős természetű: egyrészt a felnőttek peda-
gógiai erőfeszítéseinek függvénye (hivatalos struktúra), másrészt spontán képződ-
mény (nembivatalos struktúra). A gyermeknek a közösségben elfoglalt helye 
— tehát a közösségnek rá gyakorolt hatása — a hivatalos és a nemhivatalos 
érintkezésben kialakult kapcsolataitól függ. A közösségen belüli viszonyulások 
hálózata alkotja a „közösségi mező "-t. A gyermekközösség dinamikája két folya-
matból — egységesüléséből és funkcionálásából — adódik. 

„A közösség és az egyén"-probléma vizsgálatában a nevelési kollektívát bonyo-
lult szociális rendszernek tekintik, melynek legfőbb eleme a gyermek. Jelenleg a 
Neveléstudományi Akadémia Általános Pedagógiai Kutatóintézete annak a meg-
állapítására törekszik, hogyan lehet legeredményesebben irányítani a gyermek-
közösséget, mint az egyes gyermek személyisége fejlesztésének eszközét. A közös-
ség és az egyén viszonyának problémája egyre fontosabbá válik, amint nő a szub-
jektív tényező szerepe a társadalom fejlődésében. Az ember a társadalmi tapaszta-
latok elsajátítása során válik személyiséggé, a személyiségnek azonban nemcsak 
szociális, hanem biológiai és pszichológiai struktúrája is van. A három struktúra 
egymáshoz való viszonya igen bonyolult. Problémákat jelent pl. a biológiai és a 
társadalmi érettség idejének egyre nagyobb eltolódása egymástól (túl korai házas-
ságok, felelőtlenül magukra hagyott gyermekekkel, vagy túl késői házasságok, 
elkényeztetett egykével stb.). A biológiai adottságokról alakul ki a pszichológiai 
struktúra a társadalmi élét hatására. A pszichológiai és a szociális struktúra egy-
sége leginkább a személyiség irányultságában fejeződik ki. A személyiségvonások 
struktúrába szerveződnek, s a domináns, állandó motívumok határozzák meg a 
személyiség irányultságát. 

A szovjet pedagógusok és pszichológusok bizonyos fokig a nevelómunka indi-
vidualizálására is törekednek. Hiszen az ember tevékenysége mindig individuális 
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jellegű, mert nem egyformán vesz részt a társadalom tevékenységében. Ennek 
során bekapcsolódik a társadalmi viszonyulások rendszerébe. A tudat egyrészt 
a tényleges társadalomi viszonyulások, másrészt az ismeretek, normák, ideálok 
révén formálódik. A szocialista tudat visszahat a társadalmi gyakorlatra: a 
világnézet integrálja a személyiség intellektuális és erkölcsi szféráját. Az er-
kölcsi értékrend végső soron csakis osztályjellegű lehet, hiába igyekeznek szembe-
állítani ezzel a csak „általános emberi"-t a szocializmus ellenfelei.. 

A kommunista nevelés lényege tehát két folyamat irányítása: az egyik a gyer-
mek bekapcsolása a társadalom anyagi, intellektuális és erkölcsi kultúrájába; 
a másik egyéni fejlesztése. A nevelést a szovjet pedagógia mint a személyiség 
harmonikus fejlődését — átfogó rendszerben vizsgálja, összefüggéseikben elemez-
ve a nevelés különböző területeit (erkölcsi, világnézeti, értelmi, esztétikai, testi 
stb. nevelést). Ez a rendszerszerűség megköveteli a kutatások komplex voltát, 
a határtudományok képviselőinek bevonását a munkába. 

» A pedagógia hagyományos rokontudományainak köre az utóbbi években nagymértékben ki-
tágult: egyre több érintkezési pontja van a filozófiával — ezen belül az etikával, az esztétikával 
és a tudományos megismerés logikájával —, az antropológiával, a genetikával, a fiziológiával s 
az újabban kibontakozó pszichológiai tudományágakkal (pl. a társadalomlélektannal, tanulás-
lélektannal, a pszicholingvisztikával stb.), továbbá a szociológiával, közgazdaságtannal, a ma-
tematikai tudományokkal, a kibernetikával. A pedagógia és a pszichológia hagyományos határos 
tudományágának: a pedagógiai pszichológiának rendkívül energikus fellendülése mellett a pe-
dagógia és más tudományok határán újabb tudományágak vannak kibontakozóban: a nevelés-
szociológia, az életkori fiziológia, az oktatásgazdaságtan, az oktatástervezés, az ifjúságkutatás, a 
matematikai logika stb. Jellemző jelenség a tudományok differenciálódásának és integrálódásá-
nak kettős tendenciája, valamint fokozott matematizálódásuk. Számos szovjet szakember ért el 
nemzetközileg is elismert eredményeket e tudományágak körében. A Neveléstudományi Akadé-
mia Tudományos Tanácsa kiemelt feladatként kezeli a közoktatás tervezésének javítását, távlati 
prognózisának kidolgozását (most készülnek a távlati tervek 1990-ig), valamint a felnőttoktatás 
és a permanens képzés formáinak és módszereinek kialakítását. 

Permanens képzés 

A permanens tanulás elve világszerte az utóbbi évtizedben öltött reális formát, 
de a Szovjetunió szinte létrejötte pillanatától kezdve hirdeti, hogy a társadalom-
nak nem befejezett iskolai nevelésre kell törekednie, hanem olyan harmonikus 
személyiség kialakítására, akiben az önálló tanulási készség és igény is kifejlődik, 
s szüntelenül jelen van. A Neveléstudományi Akadémia keretében 1965 óta 
külön tudományos intézet foglalkozik a permanens képzés, a felnőttoktatás 
céljának tartalmi meghatározásával, didaktikai modelljének kidolgozásával. 
A szovjet szakemberek szerint a permanens tanulás más, mint a továbbképzés 
vagy az ismeretek felújítására szolgáló tanfolyam valamilyen szakterületen. 
Több a felnőttek esti vagy levelező tanfolyamainál is, mert bár ezek már tágabb 
körű tudásanyaggal látják el életpályájukhoz a résztvevőket, mégsem járulnak 
hozzá az egyes emberek személyisége valamennyi vonásának kibontakoztatásához. 
Komplexebb fogalomról van itt szó: a permanens tanulás — életforma. Az érdek-
lődő emberé, aki szüntelenül tájékozott szeret lenni a világ dolgaiban. A szovjet 
pedagógia ezért szervezett formában igyekszik elősegíteni a permanens képzés 
megvalósítását. Teljesebbé válik a beiskolázás, fokozatosan rátérnek a kötelező 
középfokú oktatásra, nő a magasabb fokú tanulmányokban résztvevők aránya, 
de nő a szabad idő is, amely lehetőséget ad az ember gondolkodásának és cse-
lekvésének a mindennapi élet automatizmusán túlmutató fejlesztésére. A szovjet 
didaktika egyik fő feladata — a társadalmi fejlődés jelenlegi fokán és jövőbeli 
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várható üteme mellett — az, hogy tanulni tanítsa meg a. gyermekeket, tegye .ó'ket 
hajlamossá és.képessé az egész éle:ten,át tartó permanens.önképzésre. Á didaktika 
ilyen körülmények között a- tanítás tudományából a- tanulás vezérlésének, tudo-
mányává válik, amiben nagy szerepet játszik a kibernetika, a programozás, a 
modern- technikai eszközök, felhasználása is. 
• i , : •, , 

Iskolai nélküli társadalom? . • • 

A közoktatás szervezetére és színvonalára nézve a Szovjetunió a világ élvona-
lában áll, a középfokú képzés aránya tekintetében pedig a legelsó' a világon. 

Egyes nyugati polgári pedagógusok, szociológusok és filozófusok (Ivan ILLICH, 
Anthony BROOK, Paul GOODMAN és mások) műveiben egyre gyakrabban olvas-
hatjuk, hogy a jövő társadalmában nincs szükség iskolára, hogy ,,a státusmeg-
határozó tényezővé vált iskolázottság; fokozza a társadalmi rétegződést", „az 
iskolátlanítás felszabadít a kizsákmányolás alól", „az iskola elhal", „az intézetek-
ké formált oktatási intézínényekben" a tanítást ún. „incidental education"-nel, 
kávéházban, utcán, stadionban végzett oktatással fogják felváltani. Vagyis a 
lényeges dolgokat az. iskolától függetlenül sajátítják el az emberek;, tehát nincs 
szükség kötelező tantervre, a tanár irányító tevékenységére.. Iskolai, képzés 
helyett „fel kell szabadítani a művelődés erőforrásait" — hirdetik. Ezek az erő-
források pedig 4. „hálózat"-ban-helyezkednek el: 1. a művelődési anyag — egy-
részt a könyvek, egyéb írásos vagy. audiovizuális dokumentumok, másrészt a 
különféle vállalatok, hivatalok, művelődési .intézmények;. 2. az instruktorok — 
olyan személyek, akik a.gyakorlatban jól értenek ahhoz,, ami a tanulni'vágyókat 
érdekli; 3. a tanulópartnerek; 4. a hiv.atásos pedagógusok, akik konzultánsként 
adnak módszertani, pedagógiai szaktanácsokat, a segítségért hozzájuk fordulók-
nak. 

A tudományos-technikai forradalom következtében valóban megváltozott a 
képzés formája és tartakna, de a szovjet pedagógia tapasztalatai azt mutatják, 
hogy ennek a változásnak tudományosan megalapozott reformokkal oly módon 
lehet érvényt szerezni, hogy az ne akadályozza, hanem stabilizálja az iskolát. 
Az is igaz, hogy információkat bárhonnan lehet szerezni, de tudományos isme-
reteket csakis szervezett oktatás keretében lehet biztosítani. Az iskolák konkrét 
típusai, az oktatás tartalma és módszerei még számos országban átalakításra 
szorulnak, de az iskoláról való lemondás a jelenben vagy akár a távolabbi 
jövőben milliónyi ember számára kapitulációt jelentene az alapos, módszeres 
képzésért folyó küzdelemben. Nem beszélve arról, hogy nem az „iskolátlanítás" 
szabadít fel az imperialista kizsákmányolás alól, hanem a tőkés társadalom meg-
szüntetése és az osztálynélküli társadalom kivívása. 

A tőkés társadalom iskolája egyrészt hierarchikus és elitképzésre irányul, 
másrészt szembeállítja a humán műveltséget a természettudományival, az 
elméletet a gyakorlattal; így nem elégítheti ki sem a demokratikus fejlődés, sem 
a tudományos és műszaki, forradalom követelményeit. Nem készítheti elő növen-
dékeit a felnőtt korukban is folytatandó önálló ismeretszerzésre. Csődjében sokan 
általában az iskolai képzés csődjét látják.. Az oktatásügy ,,világválságá"-t külö-
nösen CoOMBSnak 1968-ban. (nálunk magyar nyelven 1971-ben) megjelent, ilyen 
című könyve óta emlegetik: Arról beszélnek, hogy az oktatás nem felel' meg a 
társadalom követelményeinek, a műveltségigény és annak realizálása között 
kibékíthetetlenek az ellentmondások, hogy- az egész kultúra válságban van. — s 
mindezt világjelenségnek tüntetik fel, megfeledkezve arról, hogy két különböző 
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világrendszer létezik, s a szocialista társadalomnak egészen más a viszonya az: 
iskolához, a szocialista kultúra nincs válságban. A válságjelenségeknek a tőkés r 

illetve a fejlődő országok társadalmi-gazdasági struktúrájából következő sajátos 
okai vannak. Ma már világosan bebizonyosodott, hogy a tudomány, a kultúra 
csak a szocializmusban nyer reális lehetőséget humanista lényegének kibonta-
koztatására. A nevelés és oktatás humanista szerepe, személyiségformáló ereje 
s egyáltalán jövője akkor valósul meg, ha annak a történelmi-társadalmi-forra-
dalmi mozgalomnak az áramkörébe kerül, amely az ember felszabadításán mun-
kálkodik, s az emberi életet akarja teljesebbé tenni. 

ILLÉS LAJOSNÉ 

S V É D V I Z S G Á L A T A Z E G Y É N R E G Y A K O R O L T 

I S K O L A I H A T Á S T I S Z T Á Z Á S Á R A 

Érdekes kutatást ismertet a Stockholmban 1974-ben megjelent „Adjustment, 
behaviour and achievement. School Research. National Board of Education" 
című beszámoló. 

Dávid Magnusson a vezetője annak a longitudinális vizsgálatnak, mely egy-
szerre irányul az egyénre és az iskolára, továbbá arra a teljes hatásra, melyet az 
iskolarendszer gyakorol az egyénre. Azok a fiatalok, akik az általános iskolából 
és a középiskolából tanulmányaik végén kilépnek, az iskolarendszer végtermékei. 
Az iskolák tehát jellemezhetők a belőlük kilépő tanulók leírásával. Hogyan 
állják meg helyüket különböző csoportokban és szerepekben? Hogyan ítélik 
meg a társadalmat és annak problémáit, önmagukat és lehetőségeiket? Amit 
mondanak és tesznek, az megfelel-e az iskolai célokban és feladatokban meg-
fogalmazott előírásoknak? 

Ilyen természetű kérdéseket természetesen nem először tesznek fel. 
Amiért ezt a vizsgálatot mégis ismertetésre méltónak tartjuk, az interdiszcip-

lináris szemlélete (biológiai, szociológiai, kriminológiai, pszichológiai oldalakra 
is kiterjed), továbbá az a tény, hogy a bevont személyeket egész életükön át végig 
követi. 

Az 1964/65. tanévben válogatták ki azt az 1000-nél több 3. osztályos tanulóból 
álló mintát, mely a főcsoportot alkotja: ehhez ugyanígy társítottak egy szintén 
1000 körüli tanulóból álló 6. osztályos próbacsoportot. Az utóbbi 1972-ben végez-
te el a középiskola IV. osztályát, az előbbi az 1974/75. tanévben végez. 

A vizsgálat menete 1965-től 1974-ig az alkalmazott módszerekkel és felhasz-
nált eszközökkel: 

1. Lényeges adatokra irányuló tájékozódás mindkét csoportnál a 3., a 6. és a 
8—9. osztályokban: otthoni háttér, családi körülmények (szülők által kitöltött 
kérdőív); belső alkalmazkodás, elégedettség stb. (tanulók kikérdezése); kapcso-
latok osztálytársak között (szociometria); külső alkalmazkodás az iskolában, 
otthon, a társadalomban (pedagógus értékelés, szülői kérdőív, nyilvános beszá-
molók); intelligencia, tárgyi tudás (tesztek/ iskolai érdemjegyek); beállítottságok, 
viszonyulás értékekhez (szemantikai differenciál: állásfoglalás értékskála alap-
j a ) . 

2. Értesülések gyűjtése különleges problémákra vonatkozóan: 8. osztály, vi-
szonyulás normákhoz (kérdőív) fiúknál; 8. osztály, tünetek nem megfelelő 
alkalmazkodásra (kérdőív, interjú) lányoknál; 8. osztály, bűnözés (kérdőív, ön-
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