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lskola ma - holnap

A szegedi nyári pedagógiai egyetemen nyilvános vitában szembesí
eltérő elképzeléseit az áItalános iskola jelenéről és jövőjéből három
emoer.

Góspdr Lá,szLó a 60-as évek közepe táján tanyasi tanítóként
ta adaptáIni Makarenko tanításait. Ezután Budapesten végzett ,
munkát, majd a szentlőrinci kísérleti általános iskola igazgatójaként n
egy szélesebb közegben igyekezett a közösségi nevelés előnyeit bizon
tani. Ma a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanára, a m
makarenkóista pedagógia egyik jelentős személyisége.

Naou József didaktikusként a 60.as évek közepén.ielentkezettNagE József didaktikusként a 60.as évek közepén jelentkezett
leti írásaival. A programozott oktatás és tudásszintmérés elkötele
Nézete szerint az áItalános iskolának nem tanítania, hanem megta
nia kell az anyagot. Nevéhez fűződík az i)n. ,,megtanítási stratégia,'
gyarországi terjesztése, továbbá a kompenzációs beiskolázás e|
modelljének a kidolgozása. Jelenleg a SzegedÍ József Attila Tudomá
egyetern egyetemi tanára.

Lukó,cs
j eT-ffitáffiSffiEi&fe áZöktatásÍervéZés, öEtátásÍinffiszí r ozás, v
az általános iskola távlati fejlesztése. Az oktatáskutató Intézet t

getés az Iskolarádióban elhangzott adás szer

Mezei Károly: Úgy gondolom, hogy a magyar pedagógiai közé
ben nem túl gyakori a nyilvános vita. Az a fajta r'ita, amikor egy-egy
láspont, egy-egy pedagógiai elmélet képviselői leülnek egy asztalhoz,
fejtik eltérő elképzeléseiket és ütatkoznak egymással. Mi lehet ennek
oka?

N. J.: Régebben náIunk tulajdonképpen nem is voltak a lényeg
érintően szembenálló koncepciók. YoIt ',a,,pedagógia, és csak a részll
kérdésekben voltak nézeteltérések' Igy alapvető koncepcionális külön
ségek, különféle elméletek, netán küIönféle elméleti iskolák nem n
gyon léteztek azeIőtt Magyarországon. Ma viszont már van miről vitat-
koznl.

G. 1,.; Minél inkább szabaddá válik az újítások számára a
annál inkább a színre léphetnek jellegzetesen eltérő, egymással ütközó
koncepciók is.

M. K.: Ez ílgy értendő, hogy eddig nem volt elég szabad a terep a
vitákra?
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gyakorlatához
formokra egyáltalán nincsen szükség, dr
lentenek. Ezek helyett most tulajdonké
alulról is építkező folyamat indul meg, t
különbség, ami a viták táptalaját jelenti. t

most tulajdonképpen egy egyszerre felülről és
alulról is építkező folyamat indul meg, és. azt hiszem, ez az a minőségi

.L. P.: Mindezt hadd egészítsem kí azzal, hogy a vita nyilvánossága
is fontos, újszerű dolog. Mi Szegeden nyilvánosan vitatkoztunk kétszáz
pedagógus előtt. Ez annak a jele, amiről itt már Nagy József és Gáspár
Lász|ő beszélt, hogy részben szabadabb a légkör..részben pedig, hogy
vannak vállalható, autonóm elméIeti koncepciók. Es még valamit érde-
mes megemlíteni: azt, hogy Magyarországon hagyományosan centrali.
zált volt az oktatás irányítása, rnégltozzá Mária Terézia kora óta egyre
erősödően, egészen az 1950-es évek végéig. Ezért eddig társadalmunk-
nak az iskolával szembeni igényei nem fogalmazódhattak meg differen-
ciáltan. Tehát nem nagyon léteztek olyan társadalmi csoportok, amelyek
egymástól karakterisztikusan eltérő dolgokat váwa az iskolától, ezek-
nek *i igényüknek nyilvánosan is hangot tudtak volna adni. En szocio-
lógus lévén, egy kicsit más szemmel nézem a dolgokat, mint kollégáim.
Ezért hangsú|yozom, hogy szociológiailag is megragadható igények mo-
tiválták azt, hogy ma - szerintem nagyon üdvözölendő módon - két
autonóm, kidolgozott pedagógiai koncepció is jelentkezik hazánkban.

"lV. J.: Szerintem több is.
L. P': IJgy gondolom, hogy nálunk 5-6 évtizede nem fordult elő,

hogy lett volna legalább két olyan elméIeti padagógusunk' aki önálló ei-
képzelést dolgozott ki. Hadd tegyem mindjárt hozzá: a magam' elsősor.
ban szociológiailag megalapozott gondolatait nem tekintem kidolgozott
pedagógiai modellnek.

M. K.: Gáspár LászIő, Nagy József és Lukács Péter tehát három,
egymástól eltérő irányt képvisel az áItalános iskola fejlesztésével kap.
csolatban. Ezeket az utóbbi hónapokban részietesebben is kifejtették a
Köznevelésben, illetve a Pedagógiaí Szemlében. Hogyan lehetne ezek-
nek a különböző álláspontoknak a lényegét röviden összefoglalni?

G. 1,.; Amit én képviselek, az egy olyan demokratikus iskolakép,
amelynek az a lényege, hogy az iskola a társadalmi élet különböző terü.
leteit valamennyi tagja számára tegye hozzáÍérhetővé' Abban |átom az
iskolai élet megújításának egyik alapkérdését, hogy mennyire sikerül
értelmes, a tanulókat valóban fejiesztő tevékenységek révén az iskolai
óIet és a társadalmi élet között egy organikus kapcsolatot létrehozni'

M' K.: Milyen színtereken fo}yik ez a padagógiai munka?
G. L.: Az egyik ilyen tevékenység a tanítds-tanulás. Ez bízony

egyetlen magyar iskolából sem hiányozhat. Vitatott a szerepe' de a mi
elgondolásainkban igen jelentős helyet tölt be' Ugyancsak ilyen tevé-
kenység a terrnelés és a gazdáLkodás. Tehát a termelt értékekkei való
gazdálkodás. A harmadik ilyen irány a közüggek intézése' A negyedik a
szabadi,dő olyan értelmes megszeruezése, amelyben a gyerekekkel
együttműködve teremtjük meg az időtöltés egyénileg megvá1asztható le-
hetőségeit.

G, L': rJgy látom, hogy van egy jelentős eltérés a korábbi évek
'orlatához képest. En nem azt mondom, hogy a felülről elindított re-
okra egyáltalán nincsen szükség, de önmagukban ezek keveset je-
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M' K,: Hogyan működik ez a modell Szentlőrincen, az tn által irá-
nyított kísérleti iskoiában?. G. L': Szentlőrincen kívül többek között Kaposváron, Balatonsza-
badiban, három Békés megyei iskolában, Mezőgyánban, Geszten és
Sarkadkeresztúron is folynak a kísérletek. Ezekben az iskolákban a köz-
vetlenül tanításra fordított ídő valamivel kevesebb, mínt a többi, meg-
szabott program szerint dolgozó intézményekben. Ugyanakkor heti 3-4
órát dolgoznak, kifejezetten termelőmunkát végeznek a gyerekek, és
ezen felüi még bizonyos időt fordítanak a közügyek intézésére. A sza-
badidőt önművelő körök, szakkörök, sportfogialkozások töltik ki.

M. K.: Ugye az elmélet némileg Makarenkóból is táplálkozik?
G. L.: Igen, ezt nagyon világosan kifejezésre juttatjuk. De Maka-

renko csak egy közvetítő láncszem' Mi a teljes emberi fejlődés marxi.le.
nini programjához kapcsolódunk, számolva azokkal a körülményekkel,
amelyek a mi korunkból, tehát ahogy mondani szokták, a tudományos.
technikai forradalom korából' az íjrkotszakbóI következnek.

M. K': Hogyan működtethető a makarenkói elmélet egy más törté-
nelmi szakaszban, egy másfajta világban?

G. L.: Ez rendkívül izgalmas kérdés, erről mi, az ttt ma jelen lévők
is vitázunk. Többek között á kommunajeÍeg kérdéséről. Én mindenkép-
pen úgy érzem, hogy a kollektivitás és az individualitás mindegyik tár-
sadalmi formációnak a sajátossága. De a mi társadalmunk elvileg meg-
teremtette a lehetőségét annak' hogy a kollektivizmus arányai valami-
képpen javuljanak. Ezt a iehetőséget igyekszünk mi pedagógiai eszkö-
zökkel valóra váItani. A kollektivitást nem úgy képzeljük el, hogy az
rátelepszik a gyerekekre, gyerekeink minden percére. Hanem úgy, hogy
a társadalmilag és egyénileg értelmes tevékenységeknek a folyamatá-
ban tulajdonképpen kiérlelődnek a megfelelő együttműködési és bizo.
nyos értelemben együttérzési formák.

M, K.: A beszélgetés másik két résztvevőjének tapasztalatai sze-
rint a Gáspár LászIő által képviselt koncepciót általában melyik pontján
szokták bírálni?

N. J.: Én a legkényesebb pontnak az iskolai termelőmunkát érzem'
Az nem vitatéma, ha termelő tevékenység azértvan az iskolában, mert a
pedagógusok, a gyerekek, valamilyen külön céIbóI gyűjteni akarnak,
például egy külföldi tttta, ezért elmennek ilyen.olyan munkát végezni.
Itt azonban egy olyan elméIeti koncepció formálódott, amelynek az
egyik alapvető pillére a termelőmunka' Gáspár Lászlónál elméletileg de-
finiáIt az, hogy a nevelés csak akkor lehet igazán sikeres, ha a gyerekek
termelőmunkát is végeznek az iskolában. En nem vagyok arról meggyő-
ződve, hogy ez így van. Ha jól csináIják, akkor persze hasznos. De ha
valahol, valakik nem akarják, akkor nem keil, akkor ne legyen termelő.
munka. Köztudott, hogy küIönböző társadalmi rétegekbe tartozó szüIők
sokszor mást és mást akarnak az iskolától. Ismerek olyan iskolákat, ahol
főleg a továbbtanulásra készülnek a gyerekek, a szülők itt egyszerűen
nem akarják, hogy a gyerekek termelőmunkát:tégezzenek, és ezze\ tölt-
sék az időt. Mármost, ha elméletileg bebizonyítjuk azt' hogy a termelő.
munka nélkül a gyerekek nem válnak szocialista emberré, vagy egysze-
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rűen jóI nevelt emberré, akkor ebből az következik, hogy mindenkép-
pen csinálni kell. En nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez szükség.
szerű. A második kérdés, amirőI vitatkozni szoktunk, az oktatás szerepe'
Az a véleményem' hogy az iskolának az oktatás az alapllető funkciója'
A társadalom, a család sok minde4 más feladatot el tud látni, de mate-
matikára; fizíkáta, kémiára stb. tartítani nem tudja a gyerekeket' Ez te-
hát az iskola alapvető dolga.

M. K.: Ugyebár Nagy József már a saját iskolakoncepciójáról is
beszél?

N. J.l Arrói beszéIek, de úgy, hogy közben kiélezem a ütaponto.
kat, és arra fordítom a figyelmet, amiben nézeteltéréseink vannak. Gás.
pár LászIó mindig azt hangsúlyozza, hogy az iskolának neuelő iskolá-
nolc kell lennie. Ez bizonyos fokig természetes, de a személyiségfejlesz-
tés összes feladatait szerintem nem vállalhatja magára az iskola. Már
csak azért sem, mert van olyan szüIő, aki azt mondja, hogy én nem aka-
rom, hogy a gyerek egész nap iskoiában legyen, én vele akarok lenni
délutánonként. Szóval helyi, egyéni döntésektől is függjön az, hogy az
iskola mekkora részt váIlal egy-egy gyerek neveiéséből, oktatásából' Es
ha van váIasztási lehetőség, akkor még erősebben kidomborodík az az
alapvető funkció, amit a szüIő nem tud az iskola helyett eljátni: a tanítás.

M. K.: Meddig vannak a gyerekek az iskolában, mondjuk Szentlő-
rincen?

G. L.: A tanítási idő hetente 24-25 őra, felsőbb osztályokban 25, ezt
egészíti ki a termelőmunka. Annak a bizonyos nevelési koncepciónak,
amelyiknek lehetsé ges v á|tozatát az előbbiekben me gpróbáItam röviden
összefoglalni, nem szükségszerű megjelenési formája az egésznapos is-
kola. Mi azt mondjuk, hogy ha az iskola alapvető funkciója a nevelés' a
társadalmi életre való előkészítés értelmében. akkor az erre szánt időt
különböző tevékenységek között osztjuk szét' Csak ennyi a különbség.

M. K.: Milyen jellegű munkát végeznek, mit dolgoznak a gyerekek
a szentlőrinci iskolában?

G. 1,'; Például mezőgazdasági munkát. Dolgoznak a műhelyben is,
játékokat készítenek.

M. K.: Ezzel kapcsolatos gazdasági tevékenységeket végeznek?
KereskedneB, pénzt kapnak?

G' 1,.; ok döntik el, hogy milyen munkát vállalnak, hogy a jövedel-
met milyen arányban, milyen célokra osztják majd fel. Szerintem éppen
ezért, a termelőmunkában való részvétel nem semleges terület a tanulás
szempontjából' Nagyon is fontos alkalmat ad az élet különböző össze-
függéseinek' relációinak, feladatainak elsajátításához.

M' K,: Kérem Nagy Józsefet, hogy e közbevetés után folytassa is-
kolamodelljének felvázolását.

N. "I.: En nem tartom utópizmusnak a kutató és gyakorló pedagó-
gusoknak azt a törekvését, ambícióját, hogy nagyobb hatást fejtsenek ki
a társadalmi folyamatokra. Vagyis, hogy .az iskola jobbításával hozzájá.
rulhatunk a társadalom jobbításához is. Ugy véIem, hogy ebből a Szem-
pontból maga a tanítás ma messze van attól, hogy kielégítően hatékony
legyen' Mindenekelőtt az alapvető problémákat keliene az oktatásban
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megoldani. Így ősi gondunk, hogy a gyerekek egy része, jó része, nem
tud tisztességesen olvasni, helyesen írni'; bizonyos alapvető gondolko-
dásbeli képességeik sem alakulnak ki keIlően.Ezért tehát én azt vallom,
hogy mindenekelőtt ezekben az alapkérdésekben kell előrehaladni, ha
azt akarjuk, hogy az iskola hozzájáruljon a felnövekvő generációk fejlő- !
déséhez. A hagyományos oktatáselmélet az:egész fólyamatot úgy képze- ]
li el, hogy a tanterv előída, hogy valamit egy bizonyos óraszámban taní. j
tunk és utána nem foglalkozunk vele. Azt a példát szoktam mondani, j
hogy mondjuk a régi tanterv szerint a 4' osztáIy végéig kellett az osztást ]
megtanítani. A mérések szerint a gyerekek 18 százaIéka tényleg megta- - ]
nult osztani. Ezután azt abbahagytuk, és utána már senki nem törődött l
azza\,hogy a gyerekek nagycbb hányada továbbra sem tud osztani, de {
azért törteket és algebrát tanítottunk nekik. Tehát az aIapvető képessé- l
gek, készségek folyamatos, sok évig tartó fejlesztését kell és lehet is i
megtelvezni' Erre vannak nemzetközi stratégiák, kísérletek. Ezeket kell I
figyelembe venni és itt elindítani egy fejlődési folyamatot. Ennek az is I
lehet feltétele persze, hogy ne azt mondjuk meg a tanárnak, hpgy mit I
csináljon, ne azt íduk eIő, hogy hogyan, hanem azt, hogy mondjuk a 8. I
osztáIy végére milyen szinteket várunk el a gyerekek képességeiben, l
készségeiben I

M. K': Az ütemről csak a tanár döntene, saját maga? |
]V. .I.: Pontos mérések alapján megmutatjuk a folyamatot, hogy így I

zajlik le nálunk áitalában ennek a készségnek a fejlődése, és azután en- |
nek ismeretében a tanár és az iskola feladata, hogy eldöntse; a saját I
diákjaikat hogyan készítik fel. Ha a 8. osztály végén nézzúk meg, hogy I
mit produkálnak a tanulók, akkor nagy lesz az igény az újító megoldá. l
sokra, a tanárok keresni fogják a jobb megoldásokat. Ugyanez vonatko- |
zík az alapvető fogalmi rendszer kialakítására. Ma úgy folyik az oktatás, I
hogy témáról témára haladunk, és mindegyiket megtanítjuk, köruIzár- |
va, elszigetelten persze. Utána elfelejtik a gyerekek ennek a jó részét, s I
még nem is ez a baj, hanem, hogy a leglényegesebb dolgokat is elfelej- |
tikl Mert nincs súIypontozás. Az új koncepció szerint, amely már világ- l
szerte kezd kiaiakulni, a lényeges, alapvető fogalmaknak újbót és újból I

f:P"l:""..n 
vissza kell térniük, és köréjük szervezik az újabb ismere- 

|
M' K.: Mit mutat a gyakorlat? Beválik az e|képze!és? Úgy tudom, I

hogy e szerint a munkarend szerint is dolgoznak már néhány iskclában. I
N. J': Beválik. Az egyik ilyen stratégia az úgynevezett rnegtanítási I

stratégia. Ezek a kísérletek nagyon szép eredményeket hoznak, és a fej- |
lesztő vagy JolEamatosan Jejlesztő stratégia szintén szép eredményeket I
mutat. Vannak Magyarországon is ilyen kísérletek, foiyik olyan kutatas l
és kísérlet, amelyben a 8' osztáIy végén értékeljük a kibocsátási szinte- |
ket, illetve rriaga a pedagógus tudja, és az iskola is, önmagát értékelnl I

A nevelés kérdéseiről is sok vita folyik. Az a meggyőződésem, hosy I

lí**tffi*Éí'lt:'g,':it'*giÍtifái;tr-{#-ref;*;tI



A gyakorlatban azonban ez nem így van. A gyakorlatban mintákat kö-
vetünk, a gyakorlatban utánzunk, a gyakorlatban átveszünk gondolato-
kat és magatartási formákat. Ebből számomta az következik, hogy a ne-
velésben sokkal nagyobb szerepet kell adnunk a szokások fejlesztésé-
nek, mint eddig. Ma szégyelljük a szakoktatást. Ma elveket magyará.
zunk, a tudatosságra törekszürlk, ami persze nagyon fontos. A tudatos-
ság kontrollálhatja a szokásaimat' De ha nincsenek mögötte szokások,
akkor szétesik a személyiség. Tehát ez a másik alapvető kérdés, ami úgy
látszik, hogy ellentétben á11 bizonyos felfogásokkal. Pedig szerintem
nem ellentétes velük, hanem kiegészíti azokat'

M' K.: Hogyan vélekedik mindezekről Lukács Péter?
1,. P.: Vitavezetőnk megkérdezte, hogy beváIt-e a Nagy József által

iavasolt pedagógia a gyakorlatban, a kísérletek során, és ugyanúgy Gás.
pár Lászlótól is megkérdezte ezt. A váIasz mindkét esetben az volt, hogy
igen: bevált. A hagyományos, nálunk legalább egy évszázados múltú
oktatásirányítási logika erre azt mondaná, Itogy ez nem lehet: vagy
egyik, vagy másik' Ha az egyik beváiik, tehát ,,jó,,, akkor a másiknak si-
kertelennek kell lennie. Holott nem így van. Arról van ugyanis szó,
hogy eleve más-más értékeket szolgálnak ezek a kísérletek, más célokat
tűznek ki. Szeretném mindjárt szembeállítani ennek alátámasztására a
két koncepciót, hogy azután a magamét is megfogalmazhassam. Gáspár
LászIő olyan nevelőintézményről beszélt, amelyik az éIet, a társadalmi
élet minden fontos területére felkészíti a gyerekeket. Szerinte az ilyen is-
kola lenne azigazi iskola, amelyben nagyon fontos szerepe van többek
között a tanításnak is - de persze azzal egyentangúan más dolgoknak
is. Ez tükröz egyfajta értékrendet, amely nem egyezik meg Nagy Józse-
fével, aki egy olyan iskoláról beszéIt, amelynek centrumában egyértel.
műen a tanítás áIl. A tanítás-tanulás folyamatán keresztül akar ez az is-
kola bizonyos másfajta értékeket szolgáIni.

Nyilvánvaló, hogy a két elképzelésből más-más intézmény követke-
zík. Gáspár LászLó iskolája olyan szervezet lenne, amely minden fontos
tevékenységre nemcsak felkészít, hanem azok a tevékenység ek az intéz-
ményben folynak is.Ez az, amit én kommunának nevezek, ahogyan Ma-
karenko maga is nevezte a maga intézményét. A Nagy József-féle iskola
viszont inkább az az iskola, amÍt hagyományos tanító iskolőnak szoktak
nevezni a makarenkóisták. Mert itt a nevelőmunka középpontja és leg.
fontosabb eszköze a tanítás, amin keresztül azután más célokat is el le.
het érni. Nagy József ehhez még azt is hozzáteszi, hogy ezen túl más fel-
adatokat is kell az iskolának vállalnia.

N. J.: Azt a bizonyos közegszervezést.
L. P.: Igen, közegszervezésnek szoktad nevezni. Amelynek kereté-

ben a gyerekeknek a szabadidejét is bizonyos módon megszerwezik. Te-
remtsen az iskola lehetőséget, mondod, hogy a gyerek külső társadalmi
kapcsolatait, ezt abizonyos közeget alakítani lehessen.

En viszont úgy gondolom, mindkét előbbi állásponttal ellentétben,
hogy az iskolának a szabadidő-szervezéssel nem nagyon kellene foglal-
koznia. Az elmé]eti pedagógia nem számol kellőképpen azzaI a ténnyel.
hogy az iskola az utóbbi ér,'tizedekben egyre inkább rákényszerül, hogy
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a gyerekeket egész napra gondozásba vegye, egész napjuk megszerve-
zésére váIlalkozzon, hiszen a szüIők többsége dolgozik. Ma már ott tar-
tunk, hogy minden második gyerek egész napját az iskolában tölti. Av.
val azonban, amit ma iskoláink ezzel kapcsolatban nffitani tudnak a
gyerekeknek, ennek a színvonalával nagyon-4agyon nem lehetünk elé.
gedettek. Diplomatikusan úgy szokás eú,ÍogaLtnazni, hogy ennek a taní-
táson.kívüIi iskolai szolgáltatásnak a színvona1a évtizedekkel maradt el
társadalmunk egyéb területeinek a fejlődésétől. Borzasztóan szegényes'
nyomorúságos és sokszor kétségbeejtő, ami az egész napjukat az iskolá-
ban töltő gyerekekkel történik.

N. .I.: Itt most a napközirőI beszélsz?
L. P.: Igen, a napközirőJ beszélek' És szerintem nem véIetlen, hogy

az iskblában a napközisek helyzete i1yen rossz. Azt gondolom' hogy
megfelelő intézményeket kellene létrehozni, amelyeknek kiÍejezetten az
lenne a célja, hogy a gyerekek szabadidejét megszervezzék, szociális el-
Iátást nyújtsanak nekik, étkeztetést biztosítsanak stb. a napnak abban a
részében, amikor a gyerekek nincsenek az iskolában, de a szüleik sin-
csenek otthon. Gáspár LászLó azt mondja, hogy nem lehet, és nem kell
erre külön intézményt létrehozni, hiszen az iskola éppen attól iskola'
hogy ezze\ is foglalkozik. Mert az iskolának minden fontos dologgal fog-
lalkoznia kel1, ami a gyerekek életét érinti. Nagy József pedig azt mond-
ja, hogy a tanítás mellett, mint a közegteremtés lehetőségére, erre a sd:&
rára is valamilyen módon szüksége var' az iskolának.

N. J.: Nem az iskolának van szüksége, hanem a gyereknek. Nem
az iskola felségjogait szeretném kiterjeszteni a társadalomra, hanem a
gyerek életét szeretném gazdagabbá tenni.

L. P.: EzzeI én is egyetértek. Csak a kérdés az,hogy ez hol, és he
gyan történjen. Úgy gondolom, hogy az iskola erre teljbsen képtelen.
Nemcsak azért gondolom ezt, mert minden eddigi gyakorlati tapasztalat
ezt igazolja. Napköziotthon nevű intézményünk már a századforduló
előtt megalakult Magyarországon, és azóta lényegében nem nagyon vál-
tozott. Van eglajta logikája. Ez a logika, itt Kelet-Európában, poroszm
iskolai logika, amely szerint az iskolának szelekciós, hatósági és más
funkciói vannak, amelyek szinte kizádák azt,hog emberi, humánus mó
don egyszelsmind a gyerekek szabadidejét is meg tudja szervezni.

N. J.: Es azt gondolod,hogy ezzel az iskolával örökre együtt kell él-
nünk? Ez az iskola nem változik?

l,. P.; Röüd időn belül ez az iskolai logika nem fog
N. J.: Az igaz. Rövid időn be1üI nem.
1,. P.: Kommunává pedig egyáltalán nem fog alaktrlni.

nem hiszek.
- I

N. J.: En se hiszek ebben.

Én eb

L. P.: De olyan intézménnyé sem, amelyik egyszerre kétféle,
másnak elientmondó logikát tudna érvényesíteni. A szelekciós logikát'
hatósági logikát is tudná követni egy{elől, másfelől pedig a gye
szabadidejét is meg tudná szervezni. Durva példaként azt szoktam
dani, hogy ha a számtantanár felügyel a focira, ez a szárntantanárnak
rossz' a gyerekeknek is rossz. Ezért azt gondolom, hogy olyan in
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nyeket kellene létrehoznunk, illetve első lépésben megengednünk, hogy
létreffi enek,. amelyekben olyan emberek. dolgoznakl a[ík kiÍeJezetten
erre készüItek fe| erre képezték ki őket feisőfbkú tanintézményekben.
Nevélésre, szabadidő.szetwezésre, gyermekellátásra, gyermekgondozás-
ra.. Ez|k a dolgok természeténél fogva nem Ískolai ioigitavd ilrutoano-
nek, és nem az iskolának lennének alárendelve, hanem a szülőknek.

- M. K,: Hogyan működnének, milyenek lennének belüIről ezek az
intézmények?

.L. P': Nem tudom pontosan megmondani, mert ilyen intézmények
ma nálunk egyáltalán nincsenek, talán csak néhány megtűrt magánnap-
közi van. Igaz, va|amíkor a hatvanas években voliak kózdeméni'ezésók
az iskolától független, az ű'gynevezett központi napköziottho''ók -eg-
szervezésére. De ezek aztán pénz és támogatás hiányában kimúita[.
Ne-in i9 nagyon szeretném megmondani, hogy - ha lennének - hogyan
működjenek' Tudniillik azthiszem, hogy éppen ez az a szféta, a gyere-
kek szabadidpj!, a gyerekek magánszf érájá az, amelyben nem ke]-iköz-
pontilag, hatóságilag előírni, hogy mit csináIjanak olt a nevelők és mit
c9in{Ija19k ott a gyerekek. Azt hiszem, hogy a törvényes keretek között
rájuk kell bízni ezt, a szüIőkre, a gyerekekie és a pedagógusokra. Már.
mint azokra a pedagógusokra, akik ilyen intézményekben fognak dol-
gozni. Ez pers.ze nem jeJenti azt, hogy nem kell ezzei elméletitég foglal-.kozni, nem kell az elméleti pedagógusoknak ezzel kapcsolatbanJavJsla-
tokat, modelleket kialakítarriuk. De azt mindenesetró jelenti, hogy nem
.ke11, mint-ma az iskoiában, előírni, pontosan szabá7yőzni a íevéÉónysé-
gek tartalmát és formáját, vagy a napirendet, hógy például reggel
8-9.ig ezt, 9_10-ig azt kell, vagy szabad csinálni. Ríkeil bízni ezt e-liő-
sorban a szülőkre, és persze a gyerekekre és a nevelőkre. Egy modern
társadalo.mban, amilyen a miénk is, az államnak mindenképpen váIlal-
nia kell bizonyos feladatokat a gyerekek felnevelésével kápcsolatban.
KüIönösen, ha mint náIunk, a foglaikoztatottság már teljesnek mondha-
tó, akkor a kötelező iskoláztatáson túI, úgy gondblom, az áilamnak támo-
gatnia kell, társadalmilag meg kell szerveznie az ilyen speciális intézmé-
nyeJ<et is' Egyrészt garantálnia kell bizonyos minimális pénzügyi támo.
gatást, amivel minden gyerek felneveléséhez az áIIam.ezen Jiéren is
hoz11jár.ul. pz'egy garantáIt pénzösszeg lenne, amit a törvényhozás jog-
szabályba foglalna és a gyerekeket ellátó intézményeknek folyósítana.
Ez lenne az.-úgynevezett alapellátásnak a finansiírozására"szolgáló
pénzösszeg. Ezen túl a helyi tanácsok, helyi alapítványok tartanáÉ eI
ezeket azintézményeket, és persze maguk a szülők is, akik kózel az árán
vásárolnák meg ezeket a szolgáItatásokat. Az intézmények pedig lehet-
nének államiak, lehetnének szövetkezetiek, ]ehetnének maeánke7demé-
nyezésűek is. Vagyis mindazon formában iehetővé keilenJtenni a mű-
kö-désüket, amely formákban az összes többi népgazdasági ágazatban is
működhetnek a szolgáltatások.

M. K': Tehát itt eglajta piacról van sző, ha jól értem?
L, ?:, Két d'glogról van szó. Egyrészt a maival ellentétben, egy ga-

rantált központi á'llamí támogatásról. Hiszen ma ilyen garantált péízöÁz-
szeg, amível minden egyes gyerek szabadideje szervezéséhez és-napköz-
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beni ellátásához az áLam hozzájárrrl, nincs. Tehát az állam központilag
meghatározná, hogy mennyi pénzt ad egy-egy gyerek állampolgárnak.

N. "I'; Most is ebédeltetünk . . .
L, P.: De nem mindenkit, akinek szüksége van rá. Ezért mondom

azt, hogy az államnak garantáInia kellene ezt a támogatást, hogy igenis
azt a pénzt minden egyes gyerek ellátására ki kéllene fizetni.

A szolgáItatásokat pedig, mint említettem, természetesen piaci esz.
közökkel kellene biztosítani. Lehetővé kellene tenni, hogy az a szi|ő,
amely'rk többet, mást kíván, és azt meg is tudja fizetni, az ezt megvásá-
rolhassa. Ez ma már minden más ágazatban így van. Persze az oktatás.
ügyben is így van, itt is van piac, csak úgy csináIunk, mintha nem lenne.

N. J.: Mi lenne ez a megvásárolható szolgáltatás?
L, P.: Pé|dául a korrepetálás. De van olyan szüIő, aki szeretné

pingpongozni taníttatni a gyerekét, vagy karatére. Netán angolra akada
háromszor akkora időtartamban taníttatni, mint más.

M. K': Akkor elmegy a pénztárba és befizeti az összeget?
l. P''' Igen. Természetesen. Hiszen így megy ez most is. Csak most

nem az iskola pénztárába fizeti be, nem kontrolláIt, ellenőrzött, szabáIy-
zott módon, hanem a magántanárnak fizeti ki. Persze nem kell betiltani
a magántanárság intézményét, de a gyermekellátó intézményeknek szá.
mításba kell venniük, hogy a szülőknek diÍferenciált igényeik vannak.
Ezek kielégítése ma nehézségekbe ütközik. Az oktatási piac ma elég ne-
hézkesen működik. Ennek formát ke]I adni.

M. K': Miután szakértőink mindhárman elmondták elképzelései-
ket az iskola feladatával kapcsolatosan, hadd kérdezzem meg most Gás.
pár Lászlótől' hogy tudomása szerint a Lukács Péter.féle piaci elképze.
lést mely pontján szokták kritikák érni?

G. L.: A szociális alapellátást én a többiek mellett az iskola egyik
funkciójának étzem. Tudom, hogy a ténylegesen működő iskolák jelen-
tős részében ez nem valósul meg. De ami nincs, azlétrehozható' Szóval
úgy keII kondicionálni az iskolákat, hogy ezeket az alapfeladataikát el
tudják látni.

N. J.: Számomra több nagyon szimpatikus elem van abban, amÍt
Péter mond. Ezek a következők: a tanórán kívüli tevékenységre szakta-
nárt fölhasznáIní, az rossz a tanárnak is, meg rossz a gyereknek is. Te-
hát ezze| egyetértek. Gondolkodnunk kellene azon, hogy a tanítási órán
kívüli tevékenységi szférák számára speciális, talán lényegesen a.lacso-
nyabb szinten, de erre a célra képzett embereket vonjunk be a munká-
oa.

A másik, hogy az iskolán kívüli intézményeket, az uttörőházat, a
különféle magánszolgáltatásokat, és a sportkoröket, a zeneiskolákat stb.
gazdagítani kell. Sőt, a koncepciód alapJán gyorsan kell gazdagítani..És
segíteni kell államÍ eszközökkel is, hogy minóI kevesebb legyen a lődör-
gő, bandába verődő gyerek. Mert ezt nem azza| lehet megakadályozni,
hogy bekényszerítjük őket az iskolába és akkor ottvígyázzban kell ülni.
ük, vagy szenvedni attóI, hogy nincs mit csinálniuk, hanem azza|,hana-
gyon vonzó programok sokasága ál1 az adott iskolakörzetben a rendel-
kezésre. Azt viszont valóban erősen utópisztikusnak érzem, hogy külön
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intézményeket, netán épüIeteket és szerwezeteket kellene létrehozni.
amelyek teljes egészében ezt a feladatot váIlalják. Hiszen rende]kezé-
sünkre áu több ezer iskolaépület, amelyeknek, ha nem lesznek ennyire
zsúfoltak, egy részében vannak olyan terek, amelyek ilyen célra fehász-
nálhatók. Jobban, mint most. Tebát az iskolán belül-is működhetnek
olyan intézmények vagy szenjezetek, amelyek ezt a feladatot jót el1át-
|atják' Vagyis-'az én konklúzióm itt is az, amit az oktatással kápcsolat-
ban is szeretnék mondani, hogy is-is. Tehát az iskolában rejlő ilyén lehe-
tőség.eket is minél jobban feltárni, és az iskolán kívüli letretőségeket is
minél erőteljesebben gazdagítani'

M. K.: Hadd kérdezzem meg most szülőként is Gáspár Lászlótő|,
Nagy Józseftől és Lukács Pétertől, hogy ,'kié a gyerek''? ri dont arról,
hogy egy gyglekr egy iskolai tanuló bizonyos kísérletben részt vesz-e,
hogy részt kell-e benne vennie? Vajon a gyerek az országé, az áILamé, az
iskoláé, vagy a szülőé? Es ha a szülőé, akkor a szülőknek ezekben a oe-
dagógiai elképzelésekben mi a szerepük, mi a helyük? 

'

. G. |.: A gyerek önmagáé is. Egy bizonyos életkoron túl, amikor
már rendelkez1k az önmagára vonatkozó reflexiókkal, akkor saját életé-
nek a formáIásában a többiekkel együtt ő maga is dönthessen. Ide tarto-
1+.1, önkormány-zat egész problémája is, de gondolom, ez most egy
újabb megvitatandó terület lenne.

Mindenesetre a qgerek nemcsak a szülőé, hanenl bizonEos érte-
lemben a társadalon.e- is. Minden társadalom követelményet<őt auit a
szülők és a gyerekek eIé, amelyek nélkül a társad'alom további léte váI.
na kérdésessé. Tehát ebben a dologban meg kell nyugodnunk abban,
hogy lehetőleg a szülők legjobb közreműködésével, égyetértésével hoz-
zuk meg a döntéseket, vagy hajtsuk végre ezeket a döntéseket az iskola
belső átalakításáról. Nemcsak a szülők érdekeit, az iskola, a pedagógu-
sok közvetlen érdekeit, hanem az egytk póluson a társadalom érdelieit is
érvényesítenünk kell. A másik póluson pedig a gyerekek specifikusan
gyermeki érdekeit is érvényesíteni kell.

.iV. J.: Ha a szüIő úgy bánik a gyerekkel, hogy az a gyerek ártalmá-
ra van' akkor a társadalomnak vannak jogai ebbe beleszólni. Ugyanak-
kor azt gondolom, hogy az a szülő, aki a gyerekét, ahogy mondáni szo.
kás,.tisztes-ségesen neveli és tisztességes ál|ampolgárrá akarja nevelní,
azza| szemben ilyen jogokat érwényesíteni nem hiszem, hogy szükséges.
Tehát ilyen esetben az a banális válaszom, hogy a csatődé a gyerek. Az
iskola nem sajátítja ki a gyereket. Téves az az iskolaideál, hogy a gyerek
teljes egészében az iskoiában nevelódjön. Régebben volt ilyén elképze.
lés, hogy kollégiumba kell a gyereket elvinni, és ott bentlákásos neve-
Iést megvalósítanunk. Ez téves. Bebizonyította a gyakorJ.at. Tehát az is-
kola csak.bizonyos i4őt szakíthat ki a gyerek napi életéből, az egészet
nem sajátíth1tja ki. Sajnos, a mai gyakorlat azt a helyzetet hoztilétre,
hogy a gyerek sokkal több időt töIt az iskolában, mint amennyi a fejlődé-
se szemponljából e1ónyös lenne.

/,. P.: En nagyon konkrétan szeretnék válaszolni. Ha a kérdés arra
vonatkozott, hogy az iskolában töltött' közintézményben töltött időben
mi történik ma a gyerekekkel, ott kié a gyerek, akkor a válasz egyszerű.
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A hivatalé. Azt, |togy mi történik az iskolában, hivatalok szabják meg.
Szokták azt mondani, hogy az áIIam, meg hogy a társadalom' meg a
népgazdaság igényei, és így tovább. Ezek eufémizmusok, vagyis más
szavakkal mondjuk azt, arrri a valóság. Valójában különböző hivatalok
szabják meg' a Pénzügyminisztérium, a Ter.vhivatal és a Művelődési Mi-
nisztérium,Zs még soÉ"más hivatal mondja meg, Hbgy mi történik végtil
is a gyerekekkel az iskolában. Ez önmagában nem baj.

N. J.: I-ttagyon nagy bajl
L. P': Ugy értem, hogy nem az abaj, hogy a hivatalok ebbe bele-

szólhatnak. Mert Gáspár Lászlónak ígaza van abban, hogy minden tár-
sadalomban , a köz érdekeinek megÍelelően , a közintézrnények ezekbe a
kérdésekbe beleszólnak. A baj a beleszólás arányaival van. Meg kellene
taláInunk a megfelelő arányokat, de arányokról ma igazából nem is na-
gyon lehet nálunk beszélni, hiszen a szüIőknek most semmiféle beleszó-
lásuk nincsen jogszerűen, törvényesen az iskolák életébe. Vannak
ugyan szülői munkaközösségek, de ezeket az 50-es években azérthivták
életre, hogy az állam a tanárokon keresztüI nevelje a szülőket. Nos' ma
már tudjuk, hogy ez így nincs jól, próbálunk is ezen változtatni, például
iskolatanácsok létrehozásával kísérletezünk, az űj okta*"ási törvényben
ez már benne is van. Tudjuk, hogy rossz dolog, hogy a szülőknek nincs
beleszólásuk az őket szolgáló intézményeknek a valóságos belső műkG
désébe. Mert hiszen gyerekeik ne-velésével az iskola őket, a szülóket
szolgáIja, kellene hogy szolgálja. Ugy gondolom, hogy miután ma ná-
lunk teljesen egyoldalúan csak a hivatalok szabályoznak, a szülőkre
nem figyelnek, níncs is meg ennek a módja, hogy hogyan keilene rájuk
figyelni. Ezért minden lehetséges úton afelé kellene haladnunk, hogy az
iskolát ne kezeljük a Magyarországon mát jó másfélszáz éve szokásos
módon, hatóságként. olyan hatóságként, amely hagyományosán szem-
ben áll a szülővel, kényszerít, oktrojál, kötelez. Hanem szoigáltatásként
kezeljük, ami a köz, a közösség, a nemzet érdekeinek megfelelően szol-
gáltat, szolgáI mindannyiunkat. Mert hiszen, amikor azt mondjuk' hogl.
az á1lam, a nemzet, akkor ebben minden szülő is benne van' Az iskol,a
mÍndannyiunk érdekeit keII, hogy szolgálja. S ezért persze közösen kell
megszelveznünk, megbeszélnünk, hogy hogyan is tegye ezt.

M. K.: Beszégetésünkben az áItalános iskola jelenéről és jövőjéről
esett szó. Az említett, egymástól eltérő koncepciók természetesen nem
versenylovak a pedagógia területén. Nem legyőzniük' elsöpörniük
egymást a terepről, hanem színesebbé, változatosabbá tenni azt,
mi pedagógusok, szüIők, és a gyerekeink is, céIunk és elképzel
szerint válogathassunk majd a lehetőségek közt'
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