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LUKÁCS PETER

Az ískolaí egész napos nevelés alakulásal

Aligha van közoktatásunknak még egy olyan területe, ahol a változások
oiyannyira gyorsak és szembeszökőek iettek volna az utóbbi négy évtizedben,
mint az úgynevezett iskolai egész napos nevelés területén.

Iskoláink korábban a hagyományos kelet-európai értelemben vett poro-
szos jellegű tanítóiskolák voltak, ,,tisztán,, ismeretátadó és persze ennek révén
nevelő szervezetek. EzzeI szemben a most folyó tanévben (198a/B5) a 6-14 éves
}<orú gyermekek nagyobbik része hétköznapokon az iskolában étkezik, minden
második általános iskolás napközibe jár, iskolaotthonos vagy tanulószobás.z A
kisdiákok további (becslések szerint) mintegy 20-25 százaLéka pedig különböz(í
r'endezvények, foglalkozások, szakkörök, versenyek stb. okán vagy ürügyén
tartózkodik hétköznapokon tanítási időn túl is az iskolában.

Az alapfokú iskola így növendékeinek mintegy 70-75 százalékát már nem
tekintheti csupán ,,tanu1ónak'', hanem egész napos életkeretet is keil szil-
nrukra biztosítania, gondozásuk, felügyeletük, szociálpolitikai, egészségügyi és
másféle ellátásuk, pihenésük, szabad idejük, műveiődésük szervezésének gon<l.
jait is meg kell oidania. Az elmúlt négy évtizedben az általános iskola megin.
clult a funkcióváltás útján: a szemünk láttára váiik - gyorsuló ütemben _.
tanító szervezetből szoc.tóLis intézménngé.

A szóban forgó foiyamat kiváltó okait történetileg két tényezőcsoportban
kejl keresnünk. Egyfelől bizonyos politikai, oktatáspolitikai tendenciákban,
nrásfelői olyan mélyebb, sodró erejű társadalmi változásokban is, amelyek
együttes hatására az utóbbi évtizedekben a család és az iskola hagyományos
nrunkamegosztása hazánkban egyre inkább,,felborulóban'' van'

Nézzük először az említett oktatáspolitikai tendenciákat! Ezek a1akulásá-
ban véleményem szerint a felszabadulás óta eltelt időszakban - témánk vo-
natkozásában - négy nagyobb szakaszt különböztethetünk meg, ameiyek ita
nem is választhatók el egymástól merev határokkal, mégis jól érzékelhetően
eitérő jellegűek.

Az oktatdsp olitika u últoztÍ,sai

1. A negyvenes évek végének, az ótvenes évek legelejének társadalmi és
pártharcai közepette a frissen államosított általános iskolákat környezetük és
irányítóik is egyaránt rnagáoal az óllarnmal kezdték azonosí,tani. Így kevéssel
az új iskolatípus megszületése után az állam hatalmi-igazgatási apparátusának
legalsó lépcsőjévé is váltak, amennyiben a hagyományos tanítás mellett egy
sor hatósági, kváz1hatősági, illetve tisztán politikai funkciót is kezdtek ellát-
ni. Sőt bizonyos állami szervezetek, vállalatok (oTP, lapkiadók, MÉH, g"yám-
iigy stb.) munkájának egy részét is át kellett vállalniuk"

1 E cikk az országos Pedagógiai Intézet 1985. márciusi tudományos ülésszakán
elhangzott eiőadásom alapján készült. Az ítt kifejtett gondolatok jórészt a Vó'rheg.yi
Ggörggge| közösen végzett munkánk során alakultak ki.

2 stalisztikai Tájékoztató' AlsóÍokú oktatás 1984/85. Tudományszervezési és In-
fcrrmatikai Intézet, Bp'' 1985'
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A pedagógusok feladatköre3 az ötvenes évek elején az ,,agitációtőI,,, a
terménybegyűjtés segítésétől kezdve a népszámláláson és egyéb adatgyűjto.
seken át állami és mozgalmi rendezvények, akciók, kampányok szervezéséig
egyre több területre terjedt ki: gyakorlatilag mindenfajta munkára, amelyet
elöljáróik politikailag éppen szükségesnek ítéltek, mindenre, amire (riikábban)
kötelezték, vagy (gyakrabban) társadalmi munkásként ,,felkérték'' őket. A
pedagógusok feladatai természetesen az iskola feladataiként. jelentek meg' s
így ezekbe többnyire a tanulókat is bevonták. Ennek következtében az isko]ai
éiet nemcsak át-, de túl is poiitizálódott, aminek 'káros következményei ma már
jól ismertek.

Azt azonban ritkábban vesszük számba, hogy milyen változásokat hozott
ez az időszak magának az oktató-neuelő rnunkő,nak a belső szerkezetére nézue
is, hogy hogyan váItoztatta meg, hogyan bővítette ki a pedagógusok ktizvetle.
ntil tanítványaikkal kapcsoiatos hagyományos tevékenységeinek körét, illetve
az oktatás-nevelés tartalmával kapcsolatos elképzeléseket.

A felszabadulás előtt egy-egy iskolában (ha egyáltalában, akkor) legfel-
jebb egy énekkar, esetleg egy önképzőkör és egy sportkör működött. Az ötvc-
nes években ezek (és a ,,különtorna',) mellett megjelentek és a diákok egyre
több idejét vették igénybe az isko}a által a tanítási időn túl szervezett mozgal-
nri és politikai összejövetelek. Az iskolával összemosódó gyermekmozgalom ke.
retei között ekkor kezdtek kialakulni és terjedni a művészeti, a 

.barkács 
és más

hasonló jellegű, majd különösképpen a tanórák meghosszabbítását jelentő tan-
tárgyi szakkörök is. A legküiönfé1ébb rendezvények, foglalkozások számának
gyors növekedésével az ötvenes évek elejétől egyre inkább természetessé és
nregszokottá kezdett váI.ni, hogy mind több diák maradt önként vagy látszólag
c}nként, féiig vagy egészen kényszerűen a tanítási időn kívü1 is az iskolában'
iiletve töltötte szabad idejét tanítók, tanárok irányításával.

Az eleinte még elsősorban akció tÍpusú, úgynevezett ,,egyéb'' vagy ,,já..rulékos'' iskolai tevékenységformák gyarapítását közvetlenül és nyíltan poli-
tikai szempontok diktáLlták: az állam így kívánta hatókörét a diákok tanórán
kívüli életére is kiterjeszteni, s ezen keresztül befolyásolni a családok magán-
szf'éráját is. Az akkoriban sokat emlegetett ,,kettős nevelés'' problematikájá.
nak (hogy ugyanis a családok más világnézetet és potitikai értéknendet közr'e-
títenek a gyerekeknek, mint az iskola) megoldására a legkézenÍekvőbbnek az
tiint, ha az iskola a maga hatását a diákokra a lehetséges mértékig megnö-
veli, s így, a családokét csökkentve, intézményes kontrclli alá igyeksiik vónrri
a gyerrnekek egész személyiségfejlődését'

Másképpen szólva: ezeket a tevékenységeket politikai, a megvalósítás
nt,ódjőt tekintve pedig neuelésí céllal szervezte rneg az iskola. A politikai érte-
lemben vett ötvenes évek eimúltával azonban e tekintétben is új szakasz kez-
cíjdött.

2. A társadalmi konszolidáció előrehaladtával fokozatosan kialakult 9gy
új oktatáspoiitikai elvrendszer, amely a hatvanas évek elejétől az iskola egyik
legfőbb társadalmi funkciójaként már nem a közvetlen politikai befolyásoiást,
hanem a társadalmi egyenlőtlenségek pedagógiai eszközökkel való csökkentíl-
sét s ennek érdekében a hátrányos helyzet{í diákok tanulmányi Íe|zárkőzta-
tását kezdte hangsúlyozni. A tanórán kívüli munkát is mindinkább ennek |eg.
jobb módjaként értékelték és bővítették. A korábban neuelésiként megfogai-
n.lazott szempontok (és a politikai rendezvények) így fokról fokra háttérbe
szorultak: a hatvanas évek közepétől már a tunítős volt az, amely hagyomí-
nyos kereteit szétfeszítve a nap második felére is kezdett kiterjedni. A ,,dél-

- 3A pedagógusr.nunka és a pedagógustársadalom változásair6l lásd: Kozma Ta.rrt'as: Egy értelmiségi pálya hanyatlása? Magyar Tudomány, 1984. 10-11. sz. B9?_
906. o.
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utáni,,- egyre inkább tanítási jellegií * tevékenységek a társaiktól ',délelőtt''

elrnaradt tanulók fe1zárkőztatását celozták. Először a hátrányos helyzetűeknek

szervezett szakkörök, döntően a (tanórák meghosszabbítását jelentő) tantárgyi

szakkörök száma növekedett meg nagymértékben. A hatvanas évek második

Íeiébenazutánolyan,ná lunkkorábbanjugyancsakismeret lenszervezet i for-
rrrák is kialakultak, '"i"| t* eleinte hivaTálosan csak) a hátrányos helyzel;ű

tanulók segítését cetzo istoja-előkészítő, majd a középiskotára előkészítő tan.

fr:iyamok különböző változásai. Ezt követeliék 
" 

'o'." tanulók számára előbb

csak lehetőségként felkínált, később már kötelezőként.előírt, a tanítási időn

kívüii, de az órarendbe iktaiott csoportos korrepetálások.- A gyerekek érdekiő.

désében , tanu1mány ie l ő r eha l adásában ,pá l yavá l a s z t á s ábanmuta tkoz ó (ésa
tanügy által a tets"anaJdas 

"tott 
*i,,aig hangsúlyozottan magánügynek tekin- -,

tett) társadaImi egyenlőtlenségek felszámolásá érdekeben ekkor lett 92 i'skoia

i"iJa"ia"a példáuí a tanulók szervezett páIyairány1tása is.,

A magyar tanügy hagyományaitó} mind"az auóio típusú, mind a szakköri

jellegű, mind az ,,toúu. uiiritett ianórán kívüii tevékenységi formák idegenek

voltak, elterjesztésüx iey ki"etei nélkül mozgalmi úton történt: az úttörő- és

az ifjúsági szetvezet, aledagó.gus szakszervezet vagy az egyetemisták szervez-

te Studium Generáiek r?.,á"] tlv még a lényegében tanítás jellegű foglalkozá-

sokat is (a szakköröket, korrJpetálasokat, ieivételire .vagy 'pályaválasztásra
e1őkészítő köröket -;;.)';.p"a"goe.'.ok kezdetben . '"hosy 

elvártuk tőlük _

egyértelműe n tarsaailmi *u,,iiaua., végezték. A hatvanas években azután

egyre többen már a köteleztj óraszú'rnukon' kíuúl ugyan' de -az elvileg nyolc-

órás munkaidejük keretein be\ü1, előírt munkaf eladatlcént teljesítették ezeket,'

A döntő változást e tekinteiben a hatvanas évek vége, a hetvenes évek

eleje hozta *"g, 
"*ikor 

is az új,,'délutáni' ' tevékenységek részaránya az is-

kolai munkán beiül már úgy megnövekedett, hogy ez a bétszabályozásban ts

kikényszerítette ',tanítá. ,,óit,,k''*"lismerését. A pályaválasztási körÜezetés,

korrepetálás stb. fokázatosan a pedagógusok túlóraként elszámolható ,,alapte-

vókenységei,, közé kezdett sorolódni, majd _ mintegy a'fejlődés következő

lépcsőfokaként _ Iehetővé váIt, hogy napjainkra mái,a kötelező óraszámuk

növekvő részét tegye ki.a A tanóráí tivúii tevékenységek így fokozatosan'

szinte észrevétlenül, hi,,.t"to,..l is ,,beépültek'' az iskola ' 
éIetébe.5

3 .E_vo l t axeppen- taní t á s i t o rmat<k i t e r j e s z tésének .ú j i r ány t s11b|ak
a hetvenes e,,"t 'jői gazdaságpolitikai vá1tozásokra reagáló oktatáspolitikat

törekvések. e r'atrjivo! r'álv"Ji problematikája he1yett, de.Iega1ábbis a mel-

iett mindinkább a tehetséges tanulók gondjai kerültek az oktatáspo}itika for-

rná l ó i f i gye lménekk ö zéppon t j ába , . sez i smét fokoza tosana taní t á sonkívü l i
nrunkafunkciójánaxui.a""ter.e1éséhezvezetett.Ebbenaharrnadikszakaszban,
ntár az eivileg tisztán gyermekmozgalm\ rendezvények többsége is egyre nyí1-

tabban a tanórák 
"JvJá'u 

kiterje-sztését jelenti,. a diákok (mind hangsúlyo.

sabban a ,,tehetséges,,, magyarán a jó tanul.ot.; dittu.u''ciált szaktárgyi felkészí.

tésének eszközévé x""'a 
"áí"i. 

Az iskolákban tbtyo tanórán kívüli munka (mely-

rrek legújabb váIfajai a tehetségÉondozó szakÉörök, a versenyekre előkészítő

körök) így ma 
"r,á,o,Úu., 

a diákóknak a továbbtanulási esélyeik növeléséért' az

ígéretesebb középiskolába jutásért vagy a jobb. szakmu.nkásképzőbe kerülé-

sért fo1ytatott u"",",,!.J'at '"oráarju. vl-i"t itv"'', az isko1ák 'versenyképességre
való törekvését feiázi ki, az útezmények.'ót ux a szándékát, hogy oktató-

_-_ 
" nuat, zsuzso: Hiány, túlmunka, munkaktjrülmények a pedagóguspályán. Kri.

tika'.1984. 
xo6íl''nt'." .*. K. 4.) MM' !"l irán-yelv ,'1 9:9**9g"sok 

munkaidejéről,

munkavégzésérőI és o|iL'x.ir..Jey"; k*oeseirői szóIó 1zolwaz. (M. K. 15.) MM_

ÁBHM sz., va1amint-á-pJaaeo'usor<.oraallároi szólró 12611982. (M. K' 17.) MM_

ÁBHM si.,együttes utasítás végrehajtásához'
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munkájuk színvonalát az érintett szülők áital (és persze elsősorbarr az irányitő
szervek által) elvárt szintre emeljék. A hetvenes évek derekától a különböző'
fokozatosan tömegessé vált előkészítők, tantárgyi és pályaválasztási körök
résztvevői már egyre kevés'bé csak a hátrányos helyzetű tanulók voltak. Las-
sanként mindazok beiratkoztak eze$be, akik társaikkal lépést kívántak tar.
tani, illetve versenyképes tudásra kívárrtak szert tenni. Az évtízedfordulóla
pedig a hivatalosan nrég mindig a lemaradók korrepetálásaként elkönyvelt fog.
lalkozások egy részén is gyakran már a jobb tanulók bújtatott ,,tehetséggorr.
clozása'' Íolyt.

4. Napjainkban _ a piaci viszonyokat mind jobban előtérbe helyező gaz-
claságpolitikai változások nyomán - újabb fordulatot regisztrálhatunk az ok-
tatási kormányzatnak a tanórán kívüli tevékenységekkel kapcsolatos politiká-
jában. Ennek az újab'b, neggedik szakasznak a kezdetét jól mutatja két, nem-
régiben kiadott rendelkezés. Az egyik, az űgynevezett ,,szakköri utasítás''6 sza.
L:ad kezet ad az iskoláknak arra, hogy nemcsak a szakköreiket, hanem lénye-
gében ualamennyi, nem kifejezetten és ,,tisztán'' mozgalmi jellegű tanórán
kívüli tevékenységüket is ,,piacosítsák''' Vagyis: az iskola ',alaptevékenysé-
gén'' túli ,,külön szolgőLtatdsá,nak,' tekintve ezeket, pénzt kérjenek értük a
szülőktől.

A tanításon kÍvüli munka ilyert ,,depclitizá1ódása'' részben ugyan a kijlL-
ségvetési keretek csökkenésének a következménye, enné] fontosab'b azonbar"t,
hogy a politikai konszolidáció következtéberr az állam az ezekbe az ismét
nrindinkább magánjellegűnek tekintett szférákba már nem Iátja lndokoltnak
a központi beavatkozást.

E;zt jelzi az oktatási kormányzatnak az a másik utasítása7 is, amelyben az
ágazati irányítás elvileg isak a pedagógusok ,,adminisztrációs terheinek csök-
kentéséről'' szólt. Valójában azonban ezen messze túlmutatóan deklarálta,
hogy megkísérli a pedagógusokkal és az isko}ával szemben hosszú évtizedek
alatt felmerült és úgymond ,,külső nyomásra'' legitlmálódott ,,nem oktatási-.
-nevelési'' jellegű igényeket a jövőben elhárítani, merüljenek fel azok bár ha.
tóság, állami szervezet vagy váiialat részérői. Az, hogy egy-egy időszakban
mit tekint az irányítás a pedagógusok vagy az iskola feladatának, ,,oktatási-
-rrevelési jellegű tevékenységnek,,, az természetesen az iskolai munka oktatás-
prolitikai ,,környezetétől'' függ' A napjainkban zaj|ő változások jóI érzékelhető-
en abba az irányba mutatnak, hogy az általános iskolák vállalt tevékenység-
rendszerének középpontjába ismét deklaráltan a ,,ttszta tanítás'' kerüljön, és
hogy az iskola ismét ,,Íélnapossá'' legyen.

Ez azonban nyilvánvalóan csak részigazság, hiszen a gyakorlatban egy
ezzel homlokegyenenst ellentétes tendenciais érvényesül, amelynek következ-
tében valójában mindmáig8 a gyermekek egyre növekvő tömege tölti egész
napját az iskolában a tanórákon kívüI is'

E kettősség oka, hogy az utóbbi négy évtizedben iskoláinkat nem egy,
hanem _. mint erre már utaltam -' két, egymástól jószerivel független hatás*
rendszer indította el azon az űton, hogy a gyerekek egéSz napját megszervező
intézménnyé váljanak.

6 120/1984. (lVÍűv. K' 16.) MM sz. utasítás az alsófokú nevelési-oktatási intézmé-
nyek szakköreiről.

7I27|L9B4. (Mtiv. K. 1B.) MM sz. utasítás a nevelési-oktatási intézmények peda-
gógusai adminisztratív terheinek csökkentéséről.
. 8Pontosabban: az eimúlt tanévíg. A jelerr tanévben (1984/85) ugyanis 1950 óta
először a napközis ellátásban részesüIők aránya (42,6|,lü nem növekedett, hanem
csd<kent az e1őző évihez képest. Ha a csökkenés mértéke elenyésző is - nem óri el
az egy szízaIékat sem _, mégis egy több évtizedes trend megtörését jelzi. MM Alap:
fokú nevelési és Ífjúságvédelmi főosztály. Tervezet a Minisztertanács 2008/19B4. (V.
28.) számú határozata végrehajtására. E}p., 1985. február 8,
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Az eggik ilyen hatóerőt azok az imént áttekintett módon vá|tozó oktatős-.

potitikaiLZtt<lttizaseu jelentették, melyeknek megfelelően _ azt tükrözve, hogy

az á1lam egy-egy időszakban mekkora és milyen fajta szerepet kívánt vállalni

a hagyományoi- ismeretátadáson.túl a gyermekek személyiségének formálá-

sábói_ kialakultak és a nyolcvanas évek elejére.tömegessé váltak a különbö-

z.ő, tanitáson kívüli iskolai tevékenységformák. 
'E cétkitűzéseket ,,poroszos.',

,,herbarti'' jellegű tanítóiskotánk a saját logikája szerint értelmezve, lassan-

ient o maga képére Jol,mőIta: tanítási időn túli, valójában azonban tanítási

munkaformákat kialakítva, látszólag hot ilyen, hol olyan célokat szolgálva,'

cle egyértelműen a tanítási idő meghosszabbításával reagált ezekre az oktatás.

politikai preferenciákra.. 
A mó,sik hatás időben ezzel párhuzamosan, de egészen más forrásokbói

táplálkozó szoció,lt,s i.géngként jelentkezett. Ennek hátterében azok a mélyebb

társadatmi folyamatok rejlenek, melyek következtében egyre több gyermek

napközbeni feÍügyeletét, ellátását, étkeztetését egyéb, erre szolgáIó intézmé-

nyet nanyaban az lskolának, pontosabban az iskolában megszervezett napközi

otthonnak kellett és kell' vállalnia.

T ór s ad' almi, u úIt o zá s ak

E folyamatokat közismertségük miatt most csak jelzésszerűen sorolom

fel.e
1. Köztudott tény, hogy századunk második felétől világszerte a gyerme-

kek és ifjak gyorsan növekvő, egyre nagyobb része és egyre hosszabb ideig ta-

nu| oktaiási intézményekben. Hazánkban a hetvenes évektől kezdődött meg a

középfokú oktatás tömegessé válása, egyszersmind elértük' hogy az alapfokú

iskoláztatás gyakorlatilag az egész 6-14 éves korosztályra kiterjedt. Ennek

számos oka É-özü1 kétségkívül igen fontos az, hogy a társadalom mind több

intézményesen szerzett ismeretet, viselkedési mintát, kidolgozott képességet

stb. vár él tagjaitól. De az iskoláztatási életkor kitolódásának okai közül min-

denképpen kikell e.rrelnünk azt is, hogy a'modern gazdaság a 16_17 évesnél

riatalabb munkaerőre egyéni munkavállalóként egyre kevésbé tart igényt"

Nemcsak a szü1ők kívánják, hanem a gazdaság is azt várja, hogy az iskoia

nrinél tovább ,,tartsa falai között'' a gyermekeket.

2. Ami a szülőket illeti: a legfontosabb tényezőként itt azt kell megemli.

tenünk' hogy a női munkavállalás terjedése 1945 után rendkívüli módon fe].

gyo,.,,ít, s ennek eredményeképpen a hetvenes évek első fe1étől hazánkban is

6*iuj"""it folyamatnak tet<intnero a nők gyakorlatilag teljes körű munkába

á[ítása, amely maga után vonta az ''anyaszerep'' társadalmi méretű átértei-

mezését is.
3. Ezze| is összefügg, hogy az utóbbi évtizedekben gyorsuló ütemú vá|tozá-

sqk mentek és mennek végbé a családok szerkezetében, a családi élet tartal.

*lb",,, a családok által e|látott funkcióban. Csökken a több generó,ciős esa)'á'-

dok, tóhat az olyan családok aránya, aho1 együtt'élnek a nagyszülők, szülők

áu á sy"'*ekek. Megnövekedett a uőIú;ok száma: ma minden harmadik ma-

gy.* íia""''ág vá1ássál végződik _ ennek megfelelően növekszik a gyermekei-

ket egyedül nevelő szüIők aránya is.

4. Minden időmérleg-vizsgáIat azt.mutatja, hogy a dolgozók hivatalos sza.

badidejének növekedésJ eilenére tény1eges szabad idejük csökken, növekszik

á-peo"t."'u'ő munkávai töltött idejük. Ezt a tendenciát látványosan erősítette

f.eí. az úgynevezett második gazdasag különböző Íormáinak legalizálása a leg.

'Bő*bben lásd: Lukócs Pétet_Vórhegui Guörga: Válság vagy megúju1ás? Való.

sáé, 19B4' I. sz. 44_54, o.
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tltóbbi években. Így sok szülőnek egyre kevésbé van ideje és midja arra, hogy
gyermekével fog|alkozzon, illetve hogy napközben legalább együtt legye.' veIó.
Arról nem is beszélve, hogy a fiatal szü]ők között mind töbten vannak, akik
maguk is intézményes segítséggel nevelkedtek, így nem is nagyon értene.k ah-
troz, hogy hogyan gondoskodjanak gyprmektik egész ''.po. 

"lútásáróI, 
szabad

idejérőI, játékáról. Ugyanakkor a' gyermeknevelésben hagyományosan jelen-
tős szerepet vivő nagyszülők közül is mind többen vállalnak *.'.'tat nyugdi-
jasként is,

5. A hatvanas évek közepétől fokozódó nehézségek jeIentkeznek a fiatalok
értékszocializációjában. A hetvenes évek végén -ár *á;ato., nemcsak a tár.
sadalom deklarált értékrendjével, hanem szüleik ,,informális'' alapértékeive1
is nyíltan szembeforduló csoportjaik alakultak ki (punkok, csövesek), megje-
lent körükben a kábítószer*élvezés. Mindezzel az éiintett szülők töb6ségetr.
tetlenül á1l szemben, és problémái megoldás ához íntézményes segítsegel ige-
nyer.

6. Az áIta|ános iskolai tanulók egy - érezhetően növekvő _ részének
családja (akiket ma halmozottan hátrányos helyzetűnek szokás nevezni) nem
tudja gyermekeinek a társadalmilag minimálisrrak tekinthetó ellátást bizto-
sítani. lVIás, működőképes szociálpolitikai intézmények hiányában fokozatr,r.
san az iskola vált, illetve válik az ilyen gyermekeknek nyújtott társadalmi se.
gitség közvetítőjévé.

A jelzett tórsad,almi uóltozó'sok köuetkezményeit összefoglalua azt monrl.
hatjuk: miközben az utóbbi évtized'ekben a társad.alom mind. magasabb éleí-
korig kezeli gyermekként a fiatalokat, ugyanakkor a családok egyre kevésb*!
ttldják bizonyos, velük kapcsolatos fun,kcióikat ellátni. Másfelől viszont a fia-
ialok is egyre korábban kezdik elutasítani a családjuk által számukra fe1kíná]'t
életmódmintákat. Mindez együtt oda vezet, hogy az iskola ró,kéngszerül; hét-
köznaponként a tanu]ók mind nagyobb tömegének ne csak ismeróteket nyújt-
scln' hanem egész napos élet,j<eretet is adva, bizonyos értelemben pótolja sáá-
mukra családjuk gondoskodását.

Egész nap az iskoló,ban

Az utóbb említett szociális jellegű feladatot iskoláinkban az ötvenes évek
legeiejétői újjászervezett, pontosabban ismét nlegszer>ezett napközi otthonok
r'oitak és vannak hivatva teljesíteni. Az első napköziket a századfordulón
kezdték hazánkban é]etre hívni' s ez a ténykedés t-g+s.is egyértelműen az ak-
koriban ''nyomorenyhítónek,' nevezett akciók sorába tarto;;tt: 

""* ;uútuitmást, mint az ínségkonyhának és a szükségmelegedő-szobának az iskóla épa-
Ieté}en való egyesítését. A napközik gondózattjai a legszegényebb budapesti
proletárcsaládok gyermekei közül keriittek ki' Á gyerm"eteü tettigyeletét kez-
detben jobbára az iskolaszolgák és a munkát jótéÉónv célból (később minimá-
lis keresetkiegészítésért) válialó tanítik végeziék. Mai szemmei nézve viszony-
lag kevés kisdiákot láttak el: 1943-ban, 

"*1ko" 
a napközi otthonok *"gy."n.-

szági fennállásának negyvenedik évfordulóját országos kiállítás rendezésével
tinnepelték meg, ezekbe az otthonokba mintegy rs-rz ezer (szinte kizárólag
budapesti) gyermek járt.t0

A tanítási időn túli intézményes gyermekmegőrzés pedagógiai kultúrí3.a
csak nagyon lassan alakult ki, önálló_izakmává vatasanax iotyamata peaig
csak az ötvenes évektől kezdődött meg' Bár a negyvenes évek második felében

. ]0A- napközik felszabadulás előtti történetéról lásd: Elekes PrÍl: Napközi ottho-naÍnk története. : Ismerkedjünk az iskoláinkban }olyó ;e?'i-"ápo.."eveléssel' MPT,Bp., 1971.
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a tanügyirányítás érdekte|enséget tanúsított a napközi iránt, a női munkaero

iránti igény növekedésével a napközi otthonok szervezése hamarosan preferáIt

társada1ompolitikai céllá lépett elő, s az ellátásban részesülő gyermekek száma
gyors ütemben növekedni kezdett.ll

A ,,napközizést,, azonbaÍ az iskolák zöryében éppúgy, mint m'aguk az

irányító szórvek is nem pedagógiai, hanem a. munkaerci-politika áItal diktáit

kényszertevékenységként kezelték' Így ennek módszerei, mÍnősége, cé1- és esz-

köziendszere, tárgyÍ és személyi feltételei hosszú időn át mit sem váItoztak.

A napközi otthonok továb,bra sem vállalkoztak ttjbbre, mint a gyermekek

pusztá megőrzéSére. Az egyébként (láttuk) sokféle tanórán kívüli tevékenyse-.get 
sz"r,,e"ő iskola egyfelől és a napközi otthon másfelől, bár közös fedél alatt

iaz iskolai épületben), mégis egymástól független élefet é1tek.12
A napk<;iiue iaro gyermekekről a hatvanas évek e1ejéig-közepéig az isko-

lapedagógia eImélete sem vett tudomást. Ekkor azonban a hazai szakirodalom-
bán _ lényegében minden előzmény nélkül - megjelent és igen gyorsan tc-

ret hódÍtoti iz ,,egész napos iskola'' koncepció ja.13 Ez élesen támadta iskoláink

hagyományos, ',csak tanító', jellegét, értékrendjének szinte kizárólagos ,,isme-
reltközpontúságát'',,,intellektualizmusát'', egyszersmind elvetette a napközi.

ben fo1yó puszta gyermekmegőrzés gyakorlatát is. Ezek helyett a gyermekek

egész napjának egységes szemléIetű iskotai irányítását javasolta, a közösségí
n,euel,és szempontjainak tnegfelelően.11.

Annak, tiogy e" az új elképzelés teret nyerhetett, ,,külső'' és ,,belső'' okai

is voltak. Egyrészt erőSen hatott a hazai pedagógiai e|méletre, hogy a Szovjet-
trnióban 1958-ban elfogadott oktatási reformtörvény az iskolák fentiek sze-
rinti egész napossá alakítását tűzte ki célul, s ezt követően az erre irányuló
kísérleiek több más szocialista országbaq is nyomban megindultak.15 Másrészt,
a napközibe járók számának megnövekedéséve| legnagyobb városainkban egy-
re több olyan általános iskolai első osztáIy indult, amelynek minden tanulója
v'agy tanulóinak döntő többsége napközis is vo|t: gyÖrsan szaporodtak az ilgx..

nevázett napközis osztályok, s ez kétségkívü} új módorr vetett fei Számos ok-
tatásszervezési kérdést az iskolai élet mindennapi gyakorlatában. És végüi: a
napközi otthonok tömeges szervezése időben egybeesett a csaiád néIküI, kom.
nrunában é1ő gyermekek nevelési elveiből építkező makarenkói gondolatrend-

szer hazái reneszánszával, illetve hivatalos pedagógiai ideológiává válásával,
Az új helyzet a korábbinál jobb lehetőséget látszott nyújtani ennek megval(l-
sítására' Hiszen, ha már a gyermekek jelentős tömegeit hétköznapokon amúgy
s'cm a család, hanem az iskola tartja felügyelete alatt, kézenfekvőnek látszol;t

a rtéle1őtti tauítás és a dé1utáni gyermekmegőrzés közötti falakat lebontani, és
a tanulók egész napját ,,egységes e1vek'' szerint megszervezni.

Fjzek az elvek azonban a gyakorlatban nem a kommunaként működő, ha-
nem a tanító iskola logikájával és az éppen aktuális oktatáspolitikai célok ha-

tásával találkoztak. Így már az 7964-tőI megindított első ,,egész napos kísérle-
tek'' szervező\ számára is látnivalóan csak másodlagos kérdést jelentett, hogy mi-
ként valósíthatók meg az iskolában a makarenkói nevelés elvei. Érdekirjdésük
középpontjában inkább az a _ csak |átszóIag ,,technikai'' - probléma állt, hogy

11 A napközibe járó áita]ános iskolások aránya 1950/51-ben 1,3o/0' 1955i56-ban
4,3%. Statisztikai Tájékoztató. Alsófokú oktatás 1979/80. ES?K' Bp.' 1980., '"12A 

napközik, illetve az egész napos ellátás felszabadulás utáni történetéről lásd:
Eperjessg Gézó,né: Mire jó ai egész napos nevelés? A napköziről, iskolaotthonról,
kiubfoglalkozásról. Tankönyvkiadó' Bp.' 19B1.

Í3 Szabadkai Sirnonné: Az egész napos iskolakísérlet. Pedagógiai Szemle, 19ti6.
10. sz. BB5-490. o.

14A téma irodalmát lásd a 12. jegyzetben említett munkában!
l5Egész nap az iskolában" (Szerk.: W, Lindner, E, G, Kosztjaskin,) Tankönyr'-

kiadó, Bp.' 1968.

1030



(

nlilyen legyen a tanulók úgymond ,,életrendje,,.16 Azaz: hogyan osszák eI a
tanórákat legcélszerűbben a nap egészére: mekkora legyen a délelőtti és a
délutáni tanítás közötti pihenőidő; mely tárgyak óráit érdemes d.éle1őttre és
melyekéi délutánra csoportosítani; mikorra tegyék a szakköri és mikorra a
mozgalmi foglaikozásokat; hogyan ]ehetne a tanulók szabad- és pihenőidejét
is az ismeretelsajátítás szolgálatába állít.ani az - ahogyan akkor jellemző
módon nevezték _ egész napos tanítd,si rend,íÍ iskolában. 1969-ben pedig, ami-
kor a minisztérium az ezzel kapcsolatos kísérletet lezártnak és sikeresnek
nyilvánította' majd - az időközben új elnevezést nyert _ ,,isko1aotthonos''
tanítási rendet a napközis ellátás egyik formájaként országos bevezetésre
ajánlotta, ezt mát úgy propagálták, mint a hdtró,nyos helgzetű diőkok tanu!-
műnyi segítésének,,,fe7zárkőztatásának'' az egyik 

-legjobb 
eszközét.l1

Az iskolai gyakorlat azonban még ezt .az elképzelés1 is ,,korrigálta'', mivr:l
a 1anítási nap meghosszabbításának lehetőségét a valóságbaí elsősorban az ét:-
telmiségi szülők és az oktatás színvonalát növelni kivanó pedagógusok üdvö-
zölték 1ir1j1mel. Í.gy az első, már nem kísérleti iskolaotthoios osztá1yok zönte_ legalábbis Budapesten _ nyelvi vagy matematikai tagozatként: eiitosztá1y-
ként indult meg. Ennek elientmondásái nyomban kitűnák, amikor az iskolá-
otthon elitoktatási formaként gyorsan népszerűvé vált, és a fővárosi iskolák.
ban éppen mint ilyet kívánták egyre szélesebb körben megszervezni. Az ága-
zati minisztérium már 1975-ben kénytelen volt a költségvótési korlátokra, az
anyagi és személyi feltételek hiányára hivatkozva leállítini az iskolaotthonrls
rendszer kiterjesztését.18

Ekkor, a hetvenes években szembesüIt az oktatásirányítás először az egész
napos iskolai ellátás minőségének, színvonaiának' illetve az ezeket, megnáta-
roző feltételeknek a problémáj ával' Ez kikerülhetetlen következménye .,o1t u"
egész nap az iskolában tartózkodó gyermekek felgyorsult létszámnövekedésé.
nck, amely minden tekintetben új helyzetet teremtétt.

Míg ugyanis 1960-ban a tanulóknak csak 8 százd'éka, 1970-ben pedig iÍJ
s.zázaléka töltötte egész napját (napközisként) hivatalosan is az iskolában. tsz;-
re ez az arány már 30 sző'zalékro emelkedett.19 Korábban, míg az intézményes
gyermekétkeztetést vagy a napközi otthont csak a tanulók 

"gy 
t.i. része vette

igénybe, addig ezeket a formákat az oktatás irányítói egy1rtelműen olyan
szükségmegoldásnak tekintették' amellyel az áIIam a- ,'rászoűló'', a gyerme[ei-
ket önerejükbőI elfogadható szinten ellátni nem tudó családokat iáeiglenesen
segíti. Amikor az iskola tanórákon kívüIi gondozó-ellátó-fog1alkoztató-Íe1ügye-
lői funkciókat töltött be, akkor ezeket saját funkciőjához"*epest külsődleges,
azokhoz nem szervesen tartozó tevékenységekként kezelte, a hagyoman],os
szegéngüggi,, szociálpolitikai ellátásként. A 70-es évok közepélő1 u"oitu.,, 

"-i.kor már a tanulók mintegy harmadának egész napjáróI kellett az iskoiában
gondoskodni, ez az értelmezési lehetőség egyszerűen megszűnt.

Ez azétt teretntett politikailag is új szituációt, mert 
"" 

é*i,,t"tt szü]ők kö-
zött egyre több olyan akadt' akinek gyermeke ellátásával kapcsolatban min(í-
ségi igénye is volt, sőt képes volt igényeinek hangot is adni. 

^Ezek 
a szii\ők az

iskolaotthonos osztáIyok előnyeire vonatkozó hivatalos retorikára is hivatkoz-
va megpróbálták elérni, hog-y az iskola egyrészt valóban jobb minőségű taní-
tást, másrészt viszont ne csak felügyeletet, megőrzést, hanem e1viselhátő élet-
keretet is biztosítson diákjainak, és közel olyan szintű étkeztetést, e$észségüg,vi
feltételeket, szabadidős foglalkozásokat,,,nem iskolás' ' önképzési lerretoseáó"

. .16 Ismerkedjünk az iskoláinkban folyó egész napos nevelésse]. MPT. Bp., 19?1.;Az általános iskolában jo]lQ eeész napoi t<isertetek 
^tapaszta1aiai.- 

upr Makó' rso.s.1'7^vo,: Eperiessg cézdné: iI m.Iö23998/1975. (Műv. K.22.) oM sz. utasítás.t, Statisztikai Tájékoztató. Alsófokú oktatás Is7g/B}, EszK, Bp., 1980.
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ket, olyan e1mberi, körngezetet nyújtson számtlkra, amilyenben otthon része-
stlltek, pontosabban részesüIhettek volna, ha ez egyébi<ént a családok áliai
rnegszervezhető lett volna. Az iskolaotthonos forma a tanítás színvonalának
emelése mellett - elvileg _ éppen ezt ígénte'

Teljesítése azonban a megfelelő feltételek hiányában nem voIt lehetséges"
ri tanügyi kormányzat, mint említettem, 1g?5-ben erre való hivatkozással ren-
delkezést adott ki az iskolaotthonos osztályok kiterjesztésének korlátozásáról.
De e rendelkezést azegész napos gyermekellátásra vonatkozó társadalmi igónyek
további erősödése hatására már 1982-ben vissza kellett vonnia2o - annak
ellenére, hogy a szükséges feltételek hiánya nem enyhült. S itt történeti átte-
kintésünkben már eljutottunk napjainkig, amikor is konstatálnrrnk kell: ma
rnár minden másod.ik általános iskolás egész napos iskolai ellátásban részesül,
ezen belül az első osztályosok I4,5 százaléka, a másodikosok 10,9 százaléka, a
harmadikosoknak pedig 1,9 százaléka jár iskolaotthonos osztályba. Az utóbi:i
szo}gáltatásainak szÍnvonala azonban semmivel sem magasabb, mint a ,,ha.
gyományos'' napköziké. A kétféle szervezeti forma ma már csak abban külön.
bözik egymástól, hogy az úgynevezett iskolaotthon esetében délelőtt és dél-
után is vannak tanórák, és így a gyermekek eredetiieg ,'napközis'', vagyis nem
tanítási ideje (rövidebb szakaszokban) szintén a nap több időszakára
oszlik eI. A gyermekek egész napjának a hatvanas évek eiején megfogaimazott
,,egységes'' célok szerinti, minőségi változást, megújuiást hozó megszervezésé|
azonban nem sikerüit elérni. Sőt a gyakorlati tapasztalatok szerint az iskola-
otthonos munkaforma az adott körülrnénye"rk között egyértelműen felerősit
bizonyos negatív tendenciákat. Ezek közül itt elsősorban azt' kell kiemelnünk,
hogy eme osztályok döntő többségében - az idevágó kísérJ'etek irányítóinak
irrinden erőfeszítése ellenére - a tanítás (leckekeszítés, órákra való felkészü-
lés, csoportos tanul.ás, foglalkozások, korrepetálások stb. köntösében) fokoza-
tcrsan ,,felfalja'' a gyermekek maradék szabad idejét is, és egész napjukat ,,el.
iskolásítja,'. Ez a napi 8-10 órára iskoiapadokba szorított kisdiákokat éppúgy
neurotizálja, mint a rájuk csak egyre drasztikusabb eszközökkel felügyelni tu.
dó pedagógusokat. Így érthető az áItaiános iskoták szakmai munkáját irá-
n3lítók körében mára kialakult áIláspont, amely szerint ,,az iskolaotthonos osz-
táiy csak erős idegzetű gyermekeknek ajánlható''.

Az egész napos iskola koncepciójának elméleti ígéreteit tehát nem sikerült
r'alóra váItani, s napközi otthonaink ma éppúgy pusztán gyermekmegőtző Ln.
tózmények, mint korábban voltak. Munkájuk tartalma és feltételei sem gazda-
godtak -.. sőt talán romiottak is.2t

A megú'julds esélyei

Tagadhatatlan, hogy a több mint félmiliiinyi, egész napját az iskolában
töltő kisdiák ,,elhelyezésének'', ,,foglalkoztatásának,' és ,,gondozásának'' szín-
t'onala évtizedekkel maradt el társadalmunk" a csaiádok életszínvonatrának
emelkedése mögött. Az ebből fakadó feszüitségek felszámolása immár halaszt*
hatatlan feiadat.

A negyvenes évek végén, az ötvenes években a ggermekelláttís iránti szo-
ciáIis igény még nem nyilvánulhatott meg tömegesen és kényszerítő erővel.
Az'iskola tanításon túli legkülönféléb'b tevékenységi formáinak megszervezését
és kiterjesztését akkoriban az állam és a családok (rész'ben tényleges, részben
Íeltéteiezett) ideológiai-politikai konfrontációja motiváIta. Mára azonban .}

20 I3?lt9B2. (Múv. K. 22.) MM sz. utasítás az általános és a kisegítő iskolai tanu.
lók egész napos foglalkoztatásáróI.

21 Lásd p|. Vó,rheggi Ggörgg (szerk.): ?ársadalom, oktatáspolitika, általános is.
kola. oktatáskutató Íntézet, Bp., 198ts" ?_59' o,
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heiyzet gyökeresen megváltcrzott' oktatáspolitiká'nk nemcsak hogy egyre in.
kább tiszteletben tartja a szülók gyermekneve]éshez való jogát, hanem et ís
várja tőtük, hogy éljenek vele.22 Az időközben lezajlott társadalmi változások
lyomál azonban ma maguk a dolgozó szüIők igénylik gyermekeik napköz-
beni eilátásához a társadalom intézményesen szervezett segítségét. nz ótol a
szociáiis igény előt véleményem szeriírt nemcsak nem szabad, hanem - a
jelek szerint visszaszoríthatatlan lévén _ nem is lehetséges ,,kt,tétni',. Kérdé-
ses azonban, hogy célszerü-e eme igény címzettjének továbbra is egyértelmű-
en és kizáró|ag az általános iskolai hálózatot tekinteni?

Úgy gondolom, hogy ma már le kell számolnunk azzal az illúzióval, hogy
az elfogadható színvonalú egész napos iskola megvalósíthatása pusztán elmti-
leti, ideológiai kérdés, illetve hogy pusztán elhatározás kérdése. Számot kell
vetni azzal' hogy ennek _ először is - tárgyi, személyi (és ezek mögött persze
anyagi) feltételei vannak, s ezek nemcsak eddig, hanem belátható időn betül
r'arlószínűleg a jövőben sem lesznek megteremthetők. Ma a napközis csoportok
mintegy 15 százalékának van saját szobája (vagyis napközinek berendeze.í,t
osztáIyterme) _ márpedig a mag:yar családok átlagos életszínvonalához mér-
hető egész napos gyermekellátáshoz nemcsak osztáIytermekre. hanem tornater-
mekre, higiénikus étkezdékre, konyhákra, sőt olyan helyiségekre is szükség
lenne, ameiyek hiányát mai iskotáinkban csak szóvá terrni is felesleges: pil
henő- és játékszobákra, barkácsműhelyekre, egészségügyi szobákra, mosdóhe-
l.viségekre, ruhatárakra stb. Ezze\ szemben iskoláink éutized,ek óúa lényegében
változatlan arányú osztdlgterembii,nngal küzdenek: így a jelen tanévLren is
48 ezer általános iskoiai osztályra 43 ezet osztályterem jut, vagyis ötezer ta-
nulócsoportnak még az egyszerű ,,leültetése'' is gondot okoz. Mértéktartó fei.
nrérés szerint ma a tanulócsoportok mintegy negyven százaléka esetében még
tanítő.suk tárgyi feltéteiei sem biztosítottak megnyugtató mód.on.23

Ugyanez mondható el a személyi feltételekről. Köztudott, hogy évtizedek
óta nem csökken az általános iskolai pedagógushiány: a tanárok és tanítók
hosszú évek óta változatlanul az összes órák minteg;l 25-30 százaLékát tútóra-
ban tartják meg, ami azt jelenti, hogy iskoláinkból már rna is minden negye-
dik*ötödik pedagógus effektíve hiányzik, munkájukat ,,meglévő'' társaik láijáI{
e l .

' Márpedig az egész napos iskolai e1tátás kieiégítő, tömeges megszer.vezésd-
hez, ha ezt tanügyünk ualóban felváIlalná, elkerülhetetlenüfnem is csak taná-
rokra, hanem nagyszámú és kifejezetten erre képzett személyzetr.e is szükség
lenne; egészségügyi és szociáIis gondozókra, sportszakemberekre és szabadidő-
szervezőkre, pszichológusokra, technikusokra, gyermekfelügyeiőkre. Vajon mi-
korra teremthetők meg ennek aZ anyagi feltéte}ei?

S vajon ha meglennének is, kérdéses, hogy iskoláinkban ezeket célszerűen
t,udnánk*e felhasználni? Aligha iehet véIetlen, hogy az áitalános iskolára jutó,
n:eglévő erőforrások elosztásánál tegnap éppúgy, nrint ma a napközi otihon
mi'ndig és nyiivánvalóan mcistohagyereknek bizonyul; hogy példáu] az iskolárril
szólva szinte rnindig a tantermek és sohasem a ,,napközii szobák'' vagy '_
horribile dictr: _ a játékszobák hiányáról szóIunk. Vagy aligha véletlen, hogy
mindmáig a konyhai és takarÍtó személyzeten kívül nincs oiyan dolgozója áz
általános iskoláknak, aki hivatását ne főként vagy kizáróiag a tanításban látná'
Tr,rdjuk, a tanítók és a tanárok zöme a nem tanórai feladatokat csak kénysze-

|t,qsa -elrQt.pJ. az illetékes miniszterelnök-helyettes állásfoglalását. Vita a Ma.gyar^Pedagógiai Társaságban. Szakmunkásnevelés, rs85' 1. sz. 4._o.
^.^,,"..!? iskoliépületek 260/6-a 1900 előtt, 450l11,-a' t920 előtt épült. Az épüIetek
!!"lo_a elavultság' életv,eszelyes- állapot és egészségügyi alkalmatlanság miatt.felújí-
tasra''nem Javasolható''. Tájékoztató a közoktatási épületállományról. Tudomány-
szervezési és Informatikai Intézet, Bp., 1983'
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rriségból vállalja, többnyire nem ért ezekhez, sőt megalázónak is érzi. Az anya
gi feltételek hiányánál ez nem kevésbé fontos oka annak, hogy a napközi ort-

ironainkban folyó munka a tanítási őrákhoz képest milyen feltünően kénysze.

redett, és _ minden tekintetben - Szegényes.
Ebben kétségkívül döntő szerepe Van az iskola min! tudásátadó intézmén'v

történetileg t<ialátult logikájának, mint ahogyan a tailszemélyzet képzési htl-
gyományainak, presztízselvárásai,,örököIt', szerkezetének és értékrendjének is.

Éemertit azonban a kérdés (anrellyeI az egész napos iskola koncepciójának ne.
gyedszázaddal ezelőtti kidolgozói nem néztek szembe), hogy vajon ezt a logi-

i|at, ezt az értékrendet valóban csak a hagyomány, a megszokás ereje tartja-e

fenn? Vagy inkább az a helyzet, hogy társadalmunk - mint más, hasonló

fejlettségű országokban is - ma is inkább a tudásátadással, társadalmi sze-

lekcióvai, mo.bilitással stb. összefüggő Íunkciók teljesítését, tehát a ,,tanító-
szervezetként'' való működést várja el iskolájától, mintsem bármi mást? Ha

ugyanis ez így van, iskoláink továbbra is a ,,tanító iskola'' logikáját kell, hogy

éir.ényesítsék, s egyéb feladataikat továbbra is kényszertevékenységként fogják

e]látni. Nincs és nem is |ehet ugyanis olyan szervezet' amely képes egyszerr.e
kétféle, egymásnak jórészt ellentmondó logikát követni.

Határainkon túlra pillantva: úgy tűnik, hogy a szóban forgó kérdés meg-

oldásának (vagy megoldatlanul hagyásának) három fő típusa alakult ki. !\z

egyik a ,,poroÁzos'' mú|tú iskolarendszerre| bíró országokban a miénkhez ha-

.á''to, u tinitó iskolán belül elkülönülő, szegényes, végső soron csak gyermek.

ntegő,tző napközi otthon, illetve ennek ,,korszerűbb'', minőségi megújuláSt

.,o''b"'' neÁ hozó formája: az iskolaotthon. A másik típus az angolszász iei.
legű iskolarendszereké (legtisztább formájában Nagy-Britanniát jellemzi): itt

u" i.koláb".' délelőtt és délután is tanítás Íolyik, a több órás ebédidőben pe-

aig az iskola, a pedagógusok á1talában nem vál}a}nak felelősséget a gyermeke-

ké}t. És végül a harmadik típus esetében (Iegkidolgozottabb váItozata Dániá-

barn alakult ki) az iskola félnapos, a nap második felében pedig állami támo-
gatással működő, erre specializált foglalkoztatő-szabadidő-szervező _ az isko-

ititól teljésen független - intézmények fogadják be a gyermekeket..

Valószinűnek tíini,k, hogy iskoláink zöme az itt tárgyalt feladatok színvo-
nalas ellátására a fentebb említettek miatt sem ma' Sem a belátható jövőben

nem lesz képes. Az viszont, hogy hazai viszonyaink között a családoknak gyer-

n:ekeik Íelneveléséhez, ellátásához ma már feltétienül intézményes, sőt álla"
milag garantált segítségre van szükségük, aligha uitatható téng. Ennek rneg-
valósítására a magam részérőI az imént harmadikként bemutatott utat látom a
leginkább célravezetőnek, vagyis a tanításnak és a szociális ellátásnak, a sza-
badidő szervezésnek egymástói való radikális elválasztását. E mellett még a
következők is szólnak:

_ A hazai és nemzetközi tapasztalatok azt igazolják, hogy az iskola a
kompetenciájába utalt tevékenységeket - legyenek azok bármifélék _ auto-
matikusan ,,eliskolásítja,,, és ezze| elkerülhetetlenül kiváltja a diákok nagy ré-

szének, elsősorban persze a rosszabb tanulóknak az ellenállását. Ami azonban
a tanítással kapcsolatban csupán ,,szükséges rossz'', az a gyermekek szabad ide-
jóvel és magánéletével összefüggésben káros és veszélyes' Ha ezeket a tevé.
i<enységeket nem az iskola szervezi, legalábbis ,,eliskolásodásuktól'' nem kelle-
ne tartanunk.

Az el1átó-gondoző-megőrző-szabadidő.szervező feladatok nem igé-
nyelnek tanítókat és tanárokat, erre való alkalmazásuk diszfunkcionális és
kö1tséges' Ha a gyermekek focizására matematikatanárok ügyelnek, ez nem-
csak a gyermekeknék, hanem nekik maguknak is elvi9elhetetlen terhet jelent.

- Az iskola ma a társadalmi mobilitás legfőbb csatornája, és belátható
irtőn belül az is marad. Mint ilyennek, funkciója a szelekció, vagyis a tanulók
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értékelése, minősítése, kiválasztása. Ennek következtében növendékei akarva,
nem akarva mindig versenyben kell, hogy álljanak egymással. Ha az iskola
nemcsak a tanulást, hanem egyéb élettevékenységeket is bevon mindennapi
ntűködésébe, akkor a verseny (a teljesítménykényszer) ezekre a területekre is
e]kerülhetetlenül kiterjed, amely nemcsak felesleges, hanem egyenesen káros
; ^  a

_ Ha a szabad idő Szervezése is a növendékeit minősítő, osztályozó, tehát
ví:gső soron hatóságként is működő iskola szinte kizárólagos kompetenciájába
kerül, akkor ez azok szárnára is megteremti szolgáItatásai igénybevételének
(nyílt vagy burkolt) kéngszerét, akik ezt valójában nem igénylik, mert csa-
ládjuk nevelésükre, ellátásukra képes, illetve ezt az iskolatól függetlenül
akarja és tudja megszervezni. A családi szocializáció - ha van ní mód - enr.
berileg és társadalmilag értékesebb, hatékonyabb és olcsóbb, mint a szeméIy-
tclenül, intézményekben zajló.

Ezért is célszerű lenne, ha azoknak az új típusú, szociális igényeknek a 'ki-
eiegítését, amelyek - más, megfelelő intézmények hiányában - jelenleg csak
az iskolával "szembeni követelésként fogalmazódhatnak meg, szolgdltatőskéti't
szerveznénk meg' a szolgáltatások megvalósításának konkrét módjáról vlrió
clöntést pedig a helgi közösségekre (tanácsokra) bíznánk.

Ennek a helyi adottságoktól függően igen változatos formái képzelhetők
el. Attól kezdve, hogy _ ami szerintem nem lenne a legszerencsésebb - a
helyi irányítással és a szülőkkel egyetértésben az iskola ,,szo1gá1tat'', azon ke-
resztül, hogy erre az iskolától független á}lami szervezet vagy kisszövetkezet
aiakul, egészen addig, hogy pl. néhány pedagógus egy helyi étteremmel össze-
ftlgva ,,vá11a1kozik'' - kibérelve e célra saját iskolájának egyes termeit, vagv
éive egy helyi (sok szülőt foglalkoztató) termelőegység támogatásával. Az sem
kizárt azonban' hogy ahogyan ma sok bölcsődét és óvodát üzemeitetnek, az
iskoláskorúak ellátására szolgáIó, ezután életre hívandó intézmények egy ré-
szét is termeiőüzemek tartanák fennn. E szoigáltatásoknak a jelenleginéI ma-
gasabb színvonalúvá fejIesztését finanszírozásuk többcsatornás rendszere segí|.
hetné elő2a, amely egyszerre támaszkodna a szülők jelenleginél nagyobb, a tény.
le-ges ráfordításokat jobban megközetítő hozzájárulására, a különböző heiyi
erőforrásokra és az ellátott gyermekek számától függő, országosan azonos
mórtékű, garantáltan biztosított állami támogatásra.25

A ,,napközis ellátás'' ilyen irányú továbbfejlesztése - véIeményem sze-
rint _ összhangban állna a gazdaságunk fejlesztésében most megindult re-
formfolyamatokkal, és mind magát a gyermekellátást, mind pedig az iskolai
oktató-nevelő munkát a mainál hatékonyabbá, minőségileg jobbá tehetné'

%E,ey ilyen finanszirozási rendszer lehetséges előnyerről Iásd,: Szd,ntó Anikó-
Székócs Anna_Csi'llag Istoőn: Infrastruktúra, szabályoiás' mechanizmus. Gazdaság,
1984, 4. sz. 67-82. o.

25 A valóban rászorulók ellátási költségeit nagyrészt, illetve teljes egészében _
szociálpolitíkal szempontok szerint _ természetesen az államnak kellene átvállalnia,
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