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A "K6zneve1~s" c. fb1y6irat 1982/4. sz~m'ban vit't in-'

ditott apedag6gusok' tu1terhe1ts~g~ro1.,T(jbb mint' negyven

1ev~lir6 ~javar~szt peda~6gus- hozz&sz61&s&tk~z61t6~,ami

nek a1apj&n megpr6b&ltam,rekonst~u&lnia "tu1terhe1ts~g"

probl~makor~riek azosszetevoit',' s ~zek ismeret~ben megkis~

reltem fe1v&zol.ni· n~hany lehet's~ges megold&si modot.

,'Azelemz~s e1ottazal&bbi' szemelv~nyekkel~r,z~k,elte't

ne'm a vi ta 1e~koret, temutatva n~hany jel1egzetes piobl~rna

!elvetest:

"Hihetetlen ene~gi&t'vesznek . el' a' pedag6gus,t61 a' remeny-
. • -.

t~len felz3.r~6z,tatasra fordi tottid6szakok,· a korrepetalasok,
:' " ',': : ',':""-:.'- - .,'.:, ":~,' ,-'.- '. :' ' " '"," -.::., ",','-, - -<: '. ':'. . .'

az ero~ tetetten "differenc~&it'foglalkozas6k"
• . . c.

"Erthetobb szoveg~'konyveke~,"a9y~rmekeletkor~nakrneg-

felelo~zintli ~zemelveriyeket kerli~k.n

"5sszetett ke~des a tanitasies ne~e1esi seged1etek~ az

oktat&st'~chnika, az. ismeretho~doz6k, tanmenetek,v&zlatsem&k,

t&blazatok, techriik~i eszk6z8k Ugye. Hianyuktulterh~lest

e16idezo hatasaia nem figyellin~.kellokeppen.'Noha rengeteg
, ! ,

egyeni es inte~menyi anyag gyli~t ossze, m~gis a vontatott,
, '

ag~alyosko~6 elbira1~s, a tehetetlen ~s monopolisztikus,'

gyart6k m{att a lelkiismeretespedag6gusok ezrei 'eimeleti es

technikai szemp~ntb61 rossz ~at&sfokkal~blityk61ik#aszlikseges

eszk6zoket."

E tanuirnany egy a Mlive1Odesi,Miniszterium,felkeresere keszlilt elemzes
kisse rn6dositott valtozata.
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/az ,iskolat/be.nem mert lehetosegeinel jobban

fele16sse teszik es dolgoztatjak'a feltet~lek megteremtese

nelklil, ami ~ihetetl~Qli~nehezhelyzet~tidez elc. Egyesek

tul komolyan veszik ezeket az igenyeket, magukat'tulfeszitve
. . .' ,

rokkanak meg. Egyebkent .e V'onatkozaspan is teljes az anyagi

elleneidekeltseg:~mere~ berrendszermiatt/egykit potlekon

kivUl/ cs~k a jutalmazasok bizonyta1ansag~ra'~za~ithat a dol

goze es a vezet6."

"Jo1 tanitani tsak jO' felsze.relessel 1ehet.A lelkiisme

retespedagogus jogosan varja el,hogy'munkajahoz jo min6segU,

hasz~alhato eszk6z6ket kapjon."

V'A jo1 vegzett napiszakmai tevekeriyseg es a ,'f6'lkesztiles

)meg nem tu1terheles. A tulte7heles"a delutani 'tanacsU1es, a
. .' .

kes6 delut~ni raj foglalkozas,' ategnapi tarsadalmj., munka, a

ho1napiproba a mUveszeti szemlere,a s'Zonibati karneva1, a

k1ubde1utan stb."

"Az ovon6k adminlsztraciojat megn6veli a havi etkezesi '

dijak e1szamolasa, a befutott csekkek e1k6nyvelese', a j6vO havi

eloiras sz,aIllfej tese, a, penz beszedese. nyugtaelleneben. vagy

a csekkek ~iallitasa. Az ovodai rendtar,tas 'ily-en .munkat nem .

ir~16 az ov6n6~nek; mi,t8bb, ~r~~ a kepzoben se~'kapnak felke-

'szitest. 'Megis csin~ljak~ bat ne~fer belesem a munkaid6be,

serna felkeszillesi id6be. Lega1abb tulorat vagy potlekot kap-.

nanak'ertel"

"Abba'n, hogy egy' pedagogus mit erez tehernek, mennyire·

erzi tulterheltriek magat,a vezet6~nek els6dleges szereptk van.

6~,alakitjak, befolyasoljak atestUlet k6zh~nguI~tat, ezen be

lUI az egyes peda~ogus k6zerzet~t."
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"A~ ~11and6 adminisztrativ zaklat~s6k csup~n azt a e~lt

szo19~lj~ki hogy n~h~ny ir6asztal bizonyithas~a, sztiks~g van

r' ••• Ne k~rjenek a ~ov~bbiakban a~ iskol~kt6i.jelent~st ar

r6l,hogy rnilyen ~s mennyi az adminisztr~tiv tulterhel~~.

SzUntessenek meg sz~zadatfeld~lgoz6 eel1,.al l~trehozott ir6-.

~~ztalb~l 6tvenet.A nelkli16zhet~tl~n'jelentesekre, adatszol-
. .

g~ltat~sokra leg~en. k6telez6 rne9hat~rozott id6n bellil valami-

lyen erteke16 viss,zajelz~st adni."

"A pedag6g~sokl:>ere,kii16n6sen'a fiataiok~, esak arra
. '.',.~. .' .. • - ' .

elegseges, h6gyv,eget~ljanak bel6le. Eze.rtteh~t a 'kezd6 pe-

viike.t! "

"A rendelet'e16irja,ho~y a neve16 k6teles tanrnenetet

kesziteni" ha nines kozponti tanrnenet. Nos, mi~rt nines?
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Rejt~ly. Tal~n az illet~kesek, af6~11~sban ezzel foglalkoz6k

ism~ssal vannak elfoglalva? •• vagyadjon ki az OPI j61 meg

tervezetttanmeneteket, vagy bizzuk',mar egyszer a neve16re,

hogy milye.t keszit, hisz~'n 6 dolgozik be161e. It,

itA teljessig igenye n~lklil~~erv~k Jamiket t.i. az is

kol~nakel kell k,eszitenie/: "iskolaimunkaterv,' a munkakozos

segek lals6 t,:tgozat'os, f~lso tagozatos,9~zt~lyfO~oki,napko-
~ , ' • : .,' .' '. '. '.. .'- .

zis, szakmai kozossegek/munkatervei,.koltsegvetes, munkave-

delmi estlizr~ndeszeti terv: ligyv,i teli intez'kedesi terv, gyer

mek-':" es ifjus~gvedelmiterv,munkCler~gazdalkodcisiterv, mi~o:"

81 tesi terv; kaderfejle~zte~i te'r~;,o~ta'tasi 'terv; belsa e11en

orzesi terv ;6ralatogatasi" terv; intezkedesl terv 'a'ltankote

lezet tseg --\regrehajtasar~ az< alkohoTizmus' ~lien,a takarekossag

rai kir'andulasi' terviUzemlatogabisi 'terv; a 3zakszervezet, a

p~rtszerv~zet, a K,ISz":"es aziH:toi6szer~iezet tarvei;. a szUJ.6i
• ,', ,', c,. , - " •

munkakozosseg es rnunkabizottsagite-rveies igy'tovabb ••. It

- . . ,

, • ,

" .•. a halmozod6 terhek,·felad~tbk kozUl a'zokat viseltiik'. • '. ..

el.1egjobban, amelyeket szGksegesnektartottunk rniiveltseglink,. . . . ' .:' ..

szakmai ismereteink, m6dszertani kuiturank' megqjitasa szempont~

j~bol. Anem tetszes jeleit akkor,juttattuk kifejezesre, ami

kor formalisnak, bUrokratikusnak .itel t felada,tokkal tal~ltuk

" magunkatszemben.",

A PROBLEMA

A "pedagogusok tUlterheltseg~" elnevezessel illetett

komplex problernakor a "Kozneveles"-vit~ban elhanzottak alapjan,
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rnelyeknek elt~r6 gyokerei vannak, ~s amelyek kezel~se elt~r6

megoldasi mo~okat kivan. Van koztiik olyan, a~elyet a kozpon-
, '

ti oktatasiranYitas,kozvetlenint~zked~se~k~lbefolyasolhat,

~s olyan, amelynek' a kezel~s~re nem, v~gy,csak indirekt esz

kozokkel,kepes.

A "K8ineve16~·-~ita bizonyo~ keretekk8zott ,lehetds~get

,ad arr~, hogyfo'ltarJuka,pedagogus-tulterheltseg problemakor
, .

,osszetevdi t, s hog.y megprobaljukelkii18niteni azokat az eleme:-
. . . . . '. ,. , i ,.: :

ket ,amelyek ir,anyi t,asi ~szkqz8kk.el· bef~lyasolhatokazoktol,

rnelyekheza rendelkezesre allo eszkozokkel, nem valoszinii; h09Y,

erdemeshoz zanyulni,. '

A vitabana pedagogusok' megnyilatkozasai, ugy tiinik,'n~gy

,jele,nt6sebb, egymast61 j,ol elkiilonithetd, :~robl'ema~or koriil:

,csoportosultak. A vita alapj~n, ezek tekinthetoka pedagogus~

"'. \ , ", :. '

tulterhelts~gszelesebbpr'obl~makomplexu~a"oss,z~tevcinek:

1. Berproblema. A~ulterhe!ts~g-p~6b.l~m~ jelentos reszben

, berproblemat jelent. A tuizottterhe.kmiatti panaszok mogott,

·gyakran az alacsonY.b~rek miatt{ m~ltatlankodashuz6dik meg.

A pedag6gusok jelentos resze a' 'jovedelmehez kepes't' erzi 'tul-,

. , terheltnek magat.

A megfizetetlenseg erz~se kii18nos~~ er~s akkor, h~olyan

tevekenyseget kell'vegezniiik,melyeket nem.~reznek koz"etleniil

a neve16i hivatashoz kapcso16donak. Mivel a hivatastudatot a
. .,

pedagogusok sajat szakmajuk.fontos elemenek tartjak, ~rtekeik-
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nek ellentmondana, ha olyan tev~kenys~geket tartan~nak tul

terhelonek, melyeket k5zvetlenlil a neveloi hivat~shoz kapcso16

d6nak tekintenek. Egy~b tev~kenys~gekre viszik ~t indulataikat

akkor is, ha hivat~sszerli teendok terhelik till ok:et, es gyakran

hangsulyozz~k ~ldozatk~s~segiiket akkor, ha hivat~sszerli terhek

\7isel~serol van 8z6. /pl. nSokan vagyunk, akik a folyarnatos

megujul~st ~s a vele j~r6 terhelest tUdat~san v'llaljuk,' mert

egyszerlien ez a hivat~sunk, ezt igenyli tolilnk a9yerrnekek sze

retete •.• belsa szliksegbol; .pedag6gus letlinkbol fakad6an to

rekszU~k a jobbra" a megujul~sra .. Nero miniszter i utasi t~sra,

hanem az eszlink ~s szivlink parancs~ra. Esaz igy v~gzett munka

, nem teher. "I.• / A pedagogusoknak 'komolyerdeklik fiizodik szakm~

juk hivat~sszerolis~genek'akihangsulyoz~s~ho?, mivel ez a16ta

masztja' on6l16s'gra valeig~nyliket.'!gy a hivat~s£zerU es a
.. .

hivat~shoz kapcsoi6d6 'tev~ke'nysegek ertekelesenek a klilonbozo-

s~ge fel teriet6entartos eleme' a tUlterhelt~eg ,probl~makorenek ..

Az,.hogya tulterheltse<;j .problem'ja mogott berproblema

hu~edikmeg, explicit medon is megjelenik ~ vitihoz va16 hoz-
.' . .

z~szolasokban. /~l. n .... 'csinalj~k,'barnem f~r belesem a

munkaidobe, sem a feikeszUlesi idobe. Legalabb'tuler~t'vagy

potl~kot kapnanak , 2 /erte." ,.

A trilterheltseg mint berprtiblema azt jelenti, hogy a ne

ve16knek a terhekcs6kkentesere iranyulo kovetelesei jelent6s.

r~szben visszavezethet6k a juttatasok novel~sere iranyu16 ige

nylikre. Ehnek megfele16en a tulterheltseg-problema meg61d~sa

ezen a szinten tobbletjuttatasokkal oldhat6 meg.
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2~ Munkahelyi konfliktusok. A tUlterhel~s6probl~mak6r

mogBtt jelent6s r~$zben az iskol'kon bellili szervez~si-veze-

t~si probl~m'k,~s munkahelyi konfliktu$ok huz6dnak meg. A tul-
, ,

terhelts~g ~k~t ezen ~ szinten'a v~gzett~unka ~s a fizets~g
! ", ' .

,iskol'n bellili 'megos~t's'nak azanomali~i,alkotj'k.E munkn ~s

fizets~g;eloszt'sanak a folyamataban bizonyos neve16k az isko

Ian bellil nem'tudjak~iv~niesiteni:az~rdekeiket, s a~ emiatt
, , ,

~r2ett el~gedetlens~gUk rarak6dik a tUlterhelts~g probl~mak6-

r~re.

Ereszprobl~ma mogott az az altalanosabb probl~ma huz6dik

meg~ hogy az 'iskolakban nehezen alak111 ki a klilonbozo munkak

~losztas'nak es ertekeiesenek dif£er~ncialt reridszere, ami l~-

hetove ,tenneaz eltero i,genybevetelt kivan6 tevekenysegek el...:

t~r6 ert~k~leset, ill~tv~ ~ehez megfogalmazn~ a differencialt

ertekel~s mindenki 'szamara elfogadhat6elvei t~' Ig'y afeladatok

elosz~asa g~akr~n mintaz igazgat6i8nkeny megnyilvanulasa je~.

lenik meg. A'vi~acikkekben gyak~an'olvashat6, hogy a neve16k
. ~

~ az 6nkenyes igazgat6ifeladatkiosztasokkal szemben feladataik

pontosabb k6rlilirasaval kivannak v~delmet· a k6zponti oktatas

iranyi tastel •.

A differencialt b~ls6munkamegosztasi.formak~ianya ugy

'tUnik, .kat el ter6problam9-korhoz kapcsol6dik. Egyreszt az is-
,

kolai szervezet mUkodesenek formalis szabalyozasabel hianyoz-

nak azok az elemek, amelyek a rugalmasabb szetvezeti ~s munka~

" .
megosztasi formak kialakitasat lehet6v~ t~nnek; masr~szt a
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iskolakon bellil nem rnlikodnek azok a demokratikus erdekkifej~

es donteslegitimizalo mechanizmusok, amelyek feltece1ei a dif

ferencialt szervezet kia1a~itasanak. E ket'tenyezo kozlil valo

szinlileg az ut6bbi a fontosabb, a,k5zponti okt~tasiranyitasnak

azonba'n elsosorban az elobbi befolyasolasara vannak kozvetlen

eszkozei.

3. A hatosag6khoz v~lo viszony. Fontos tenyezoje a tul

terheles-problemakornekan~vel6kes'az iranyito hatosagok vi

s,zonya. ·A v{tacikkek egy'reszea k5zvetlenes magasabb iranyi

to hatosagokkaf szembeni e11enerzesekr6i tanuskodik. A vitahoz
. ,

hozzaszolo pedagogusokegy reszeben ~rosemocionalis t51tesli

'igazgatasellenesseg ~l. Ugy velik, hogy az' igazgatasi-feliigye

leti szervek feleslege~en.zaklatjak/"maceraljak"/ 6ket, azert,

hogy. sajat letjogosult~agukatigazolj~k.JUNe kerjenek ~ to

vabbiakban az iskola~tol jelente~ arr~i, hogy mi1ye~ es rnennyi

az adminisztrativ tul terhele.s.; szUnte'sse~ekmeg szaz adatfel

dolgozo_cellal felallitottiioas~talbol5t~enet."3./

A\ vitacikkek arra utalnak, hogy iranyitok es iranyitottak

k5zot~ egyfajta bizalmi valsag van, ami abban'nyilvanul meg,

hogy az iranyitott,pedagogusok gyakran ketsegb~vonjak iranyi

to feliigyeloik szakmai ~onpetenciaj~t, s ezaltal jogosultsagat

arra, hogy'szakmai tevekenysegiiket ertekeljek~ A tanacsi fel

ligyelet minden bizonnyal valoban alkalrnatlan a szakmai kerde

s~k rne?itelesere vagy. eldontese~~. Ugyez felmerUl·azonban a

szakfelUgyelettel kapcsolatban is. A szakfelligye16k latogatasat
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t6bb vitaclkk ir6ja feleslegesnek, ~rtelmetlennek tal~lja,

mivel att6l nem kap semmilyen hasznos 'szakmai informaci6t.

A felligyelethez va16viszonyt jelzi ez a megnyilatkozas:

"Haa latogatasok, majd azeztk6vet6 ~rt~ke16-elemz6 besz~l

~et~sekva16ban ~16~egiten~ka.neve16-oktat6murika eredm~nyes

s~g~t ne~ vol~a b~j. De ez n~ma'v~16sa~.N~melyikellen6rz6

sz~m~ly egy'megl'togaiott 6rab61" egyetlen~rtekezlethOzza-
" ,

szolasaibol gyakr,~n niess:zemen6 k6yetkeztet~seket von 'Ie egyik-

masik nevel6 mU~kajar61, megfell~bb~Zhe~etlenv~lem~nyt.nyil

vani t az int~zm~ny e9~~z tev.~kenYs~g~r61.Artlostanlnal kevesebb

~s szak$zerlibb 6ra-'es iskoiaiatogatasokhasznos~~b.aklenn~nek

a 'tariaroknak esaz' igazgat6kn~k ,egyara.nt." 5 ~ I
, ," /

, Nem valoszlnli, 'hogy ,a neve16k a 'felUgyelet ,ellen6rz~si

'jogat ,ketsegbe vonnak .. U9Y t~nik, ,inkabb arra' val6alkalmassa- ,

gat kerd6jelezik meg, hogy nyilvanvaloan sZ,akmai kerdesekben
I

eligazi.ts~ 6ke't, ~agyis' eppen szakma( szelllPontb61 kerd6jelezik

meg a felligyelet ertelmet. E m6g6tt:a probl~ma m8g~tt~elt~he

:t6en aZQuzodikme<;J, hogy mik6zben, a feliiqyeleta formalis

szabalyozasnak,megfelel6en foko~atosan elvesziti'hatosagi jel

leg~t es atalakulegyfajta szakmai' tana'csadoi intezITie'nnye', nem
. ',. :

" ,

tortenik meg bels6 ,s~ruktural~s'atalakul,asa; megmaradnak bizo-'

nyos' kontraszel~~tiv ~echanizm~sok,'valto~atlana tanacisi ap

paratust6l va16,er~s fligges, nem,feltetlenlila szakmai kiva16

sagon alapu16 krit~riumokon nyugszik aszakmai jellegli felligye

leti feladatokat' ellat6 szem~lyek kivalasztodasa.
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A neveloknek az iranyito hatosagokhoz valo viszonyat

~els6sorban aszakmai autonomia iranti ki nem mondott ig~ny

hatarozza meg. A neve16k egy r~sze.t6bb velilk szemben megfo

galmazott ~s a feli.igyeletet gyakor16hatosagok altaI kozveti

tettokt~tasPolitikai~ivaras~vagyrealizalhatatlannak tart,

vagy nagy t6bbletterhel~ssel jaronak min6sit, ~s azt kivanja,

hogy e t6bbletterhel~stisme~j~k el. A legjellegzetesebb p~lda

az 'a tarsadalompolitikai e~lokat k~vet6 oktata'spolitikai gya

korlat, amely tiltja a tahuloknakatudass~int szerinti esopor

tokba vale osztasat. A tan~lok elt~r6 tudasszintil csoportokba

sorolasa a ped~gogusok ri$z~r61 a m~nka megk6nnyit~s~t~~lzo

raeionalis ,eselekv~sl~nne, amita s~akmai autonomia birtoka

pan valoszinilleg pok helyen meg is tenn~nek.

Az iranyito hatosagok els5sorbanaki.ilonb6z6 munkatervek

keszittet~sevel gyakorolnak kont.rollt,az' iskolak felett. Igy

a nevel~kellenerz~seigyakrari ~z~~ellei a munkat~rvek ellen

ford~lnak, melyekb6laz egy{k eikkirojaszerint harmine is

l~het egy iskolaban.'

4. A tanit~s eszk6zei. A tUlt~rhelts~g-probl~ma m6g6tt v~-

gill is gyakran a k6zpontil~g e16irt es szallitott tanesz~6z6kkel,

dokumentumokkal, modszeitan~ eloirasokkal s~b.'va16 el~gedetlen

seg huzodik meg. A neve16k ezeket olyanmunkaeszkoznek tekintik,

amelynek min6s~ge meghatarozza,hogy a munkajuk eivegz~s~hez mek

kora er6feszit~sre 'van szliks~gilk. A megfelel6 taneszk6z6k /k6ny

vek, segedletek, szeml~ltet6 eszk6z6k stb./ r~szben hianyoznak,
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reszben a neve10k e1varasaainak nem megfe1e1o szinvonaluak.

I"A 1elkiismeretes pedag6gus jogosan varja el, hogy munkajahoz

j6 minosegU, hasznalhat6 eszkBzBket kapjon.,,/6./ A vitacikkek-

bol az derUl ki, hogy ezen a szinten a boseges es a differenci-

alt igenyeket kiel~git6 tansierkinalat tudna oldani a feszlilt-

segeket.

A r-1EGOLDAS KORLATAI

A pedag6gu~ok tulterheltsegerol jnditott vita a pedag6

gusoknak ~zoktat~sir~nyitassalszemben{ altalanos elegedet

lenseget tlikrBzte. A 1€3kiilBnbBzobb' panaszok es birala,tok

jelennek meg a vitacikkekben, amelyeketgyakran nem is lehet.

egy~rtelmlien besorolni a tUlterhelts~g problemakBr~be, igy

e probl~makor .egyfajta gylijtoed~nny~ valt, amely egymast6l na

gyon erf~en elter6 90ndoka~ ~artalmaz.7./ A vitaban fe1buk

kant problemak sokretiibbek annal, hogysem mind besorolhat6k

lennenek az em1itett negy problematipusba. Atulterheitseg~

problemakBr heterogen jellegeazonban mitid~nkeppen megk6vete-
. ,

. '.

Ii nehany' egymast6i elter6 f6bb pr6blematipus azonositasat.

A fenti csoportositas hozz~vetolegesen megfelelhet enhek a

celnak. Ennek megfeleloen k6zponti oktatasiranyitasnak ,a tul

terheltseg-problemara adott valasza is differencialt kell,

hogy legyen.

A k6zponti oktatcisiranyi tasnak a "pedag6gusok tul terhe1t-

sege" prob1emakor kezelesere va16 1ehetosegeit besziikiti az a

teny, hogy e prob1ernak6r nehezen kli16nithet6 el olyan a1ta1a

nosabb prob1emakt61, me1yek a mai magyar tarsada10m es gazdasag
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rnGkod~s~nek eg~sz~t jellemzik, samelyek nemtekinthetak

specialis oktatasligyi probl~manak. Igy p~ldaul nem tekinthe-

t6k sajat?s iskolai probl~manak azok~ .amelyek·a mupka ~s az

int~zm~nyimlikod~s szervezetts~g~nek alacsony szinvonalabol,

a p~ntatlansagbol, az egyma~t kereszteza int~zked~sek gyako-
f

risagabol, az informaciohianybol stb. kovetkeznek. Az isko

lai tev~kenys~gek megszervez~s~nek a szinvonala a" tarsadalom

egy~b szf~rainak a szervezetts~gi szinvonalat tlikrozi. Az is

kolai tev~kenys~gek ~zervezetlens~ge miatti panaszok ~s birala-

tok /melyek a tulterhelts~g miatti panaszok es biralatok·jelen

tos elem~talkotjak/ ebbal fakadoan voltak~ppen altalanos tar

sadalmi probl~makra iranyulnak.

Ugyanigy nem tekinthet6 sajatosan iskolai probl~manak

a tulkontroll51tsag, amely szint~n r~s~e a tUlterheltseg prob

l~makomplexusnak. A felettes hato~agok tulzott infor~acioige

nye, a plusz feladatokat jelenta tevekenys~gek megkovetelese, a

hatosagi zak~atasokkal szembeni kiszolgaltatottsag a tarsada

lorn es gazdasag egyeb szferait is jellemzi. Mivel a tulkontrol

lalas a tarsadalom es gazdasag iranyitasi kulturajanak vagy sti-

lusanak altalanos jellemzaje, az ebbal fakado tulterheltseg

problemak, -kUlonosen kozvetlen eszk5zokkel - nehezen oldhatok

meg.

VegUl, ugy velem, ugyancsak a tarsadalom altalanosabb

problemai ~oze kell sorolni az egyeneknek a szo szoros ertel

meben vett tulterheltseget, ami a gazdasagi visszaesesbal, rt

korabbi eletszinvonal tartasahoz megkivant teljesitmenynoveles-

bol, az altalanos fogyasztisi standardok tartasahoz szlikseges
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, .

munka nBvekv5 mennyis~g~b51 fakad. Ilyen ~rtelemben ~ t6rsa-

dalom t6bbm'~ - va16szinUleg iegt6bb szektora - "tulterhelt".'
'. '. . .

K~~d~s,.hogy ezek ~tars~dalom ~s gazd~sag ~g~sz~t jellemz6

probl~mak m~ltanitalanul erosebben jelentkeznek-e az oktatas-'
\ ,,' ,

iigyben, mint mas. ferUle.teken r va.gy pedig csupan arrol van sz6,

hogy az oktatasiigyi szakmai nyilvanossag mas-,teriiletek szakmai

nyilvanossaganal jobbarimani~esztalja6ket.

, A kerdes':.megvalaszolasahoz hianyoznak a megbizhat6 infor-'
i

, , ,

maci6k. Keveset tuduhk 'arr6l, hogy, milyen m~rteki.i ' a pedagogusok
I

munkaidon kivUli p~nzkeres6 elfoglal tsaga, milyen m~rteki.i jove- .

~elme~hei juttatja oket ei, hogyan Qszlanak megaz ilyen jelle

gil tobblet terhel~sek· ~s jovedelmek az egyes iskolatipusokho-z',

tantargyi.6soportokhozi teleplil~s~ormakhoz kapcso16d6 pedag6gus-

.r~tegek kozott 'stb. Ennek ellen~re, a k6zponti 'oktatasiranyi tas

nak Yalamilyen szi~tenel'kell,tudn~a klilBniten± a specialisan

oktatasligyi es atarsadalom szelesebb terliletei t ai talanosan jel",:",'

lemzoproblemakat, ha a pedagogus-tuiterhel~seg'probl~mak6reben

kBzvetlenlil4rz~k~lh~to eredrn~nyekkel jar6 intezked~seket kivan

tenni. Tobb-kevesebb pontossaggal 'korlil kell hatarolnia azoknak

a k~rdeseknek a kBr~t. melyeket saj~~ eszk5zeivel befolyasolni

tUd, es explicit modon jele~nie k~lli 'melyek ~zok a problemak,

melyek ,megoldasara sajateszkozeivelne~lehet kepes.

A tulterheltseg,problernak6retiskola~ipusonkent es peda

'g6gus foglalkozasi k6ronkent differencial,tan kell rnegvizsgalni.

Figyelemre . melto; hogy a "Kozn~~eles"-vitaban k6zepiskolai ta-

narok kev~sbe nyilvanitottak velemenyt. A cikkirok iskolatipus
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szerinti azonosit~sa meglehet6sen neh~z, igy biztos kBvetkez-

tet~seket nem lehet levonni. Ugy tlinik azonban, hogy foleg al-

tal~nos iskolai igazgatok ~s fels6tagozatos tan~rok kapcsolodtak

hele a vitaba.8·/·K~rd~s, hogy mil~en m~rt~kig kapcsolodik

speci~lisan'egy iskolafokozathoz a tulterhel~s-probl~makor.

Ilyen 'szemp~ntbol ~rdemes lenne elemz~8 ala venni a "K6znevel~s"

szerkeszt6s~g~hez ~rkezett valamennyi levelet, illetve megvizs-

galni, vaj~n nem specifikusan egy altalanos iskolai fels6tagoza-

tos problemarol van-e szo.

A problema sajatos fels6tagozatos jelle~e fakadhat a fels6

tagozato~ ~eve16k k6ztes helyzet~b61 az als6tagozafos tanitok

hoz es a k6zepiskolai tan~rokhoz kepest. Az alsotago~atostanito

munk~ja szUks~gszerlien nyitottabb, kev~sb~ akadernikus funkciok

hoz k6t6d6.A t~rsadalmi korn~ezettel valo kapcsolattartast, a

hagyom~nyosan nem iskolas jellegU tevekenys~gek v~gzes~t keves

be tekinti a hivat~s~tol idegennek. Ezzel szernben a £~ls6tagoza-

tos tan~rnak a szaktudomanyokhoz kapcsolodo, akademikusabb er

t~kekfele orientalodo tevekenys~ge6e nehezebben integralhatok

ne~'kifejezettenoktat~s-jel1eglifeladatok. Ugyanakkor, szemben

a kozepiskolai kolleg~javal, az altalanos iskola jelleg~b61 fa-

kad6an kevesbe teheti meg azt, hogy kiz~rolag saj~t szakterlile-

tenek oktatasi problemaival foglalkozz~k. Feltehet6, hogy a k6z

vetlen oktatason kivUli egy~b megbizasok /uttor6munka, klub

foglalkoz~s stb./ f61eg ai 6 szam~ra jelennek meg a hivatashoz

nem kapcso16do, igy tulterhe16nek ~rt~kelt tevekenysegkent.
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SZQ esett arrel, hogy a tulterheltseg problemajanak a

rnegoldasat /rnindenekelott az igazgat6k onkenye~_feladatkiosz-
- I _ ,; - _ _

tasaval szembeni'vedelrnet/ a nevelok jelent?~ resze a pedag6gus-

rnunkak6r'pontosabb leirasat61, a n~~e16i~~vekenysegnek vagy'~l

t~i~banaz lskola belse eletenek alaposabb szabalyozasat61 v'rja~

/ pe;I.daul: nveget, keiiene vetni "..;. hata,rozottabb miniszt~riumiuta

sitassaL,- az ert~kezletesdinek.n9~jAreszletesebb ~~ab'lyoz's'

min~en bizonnyalriy~jtana nemi vedelmet a nev~16knek, negativ
'. . .'

mellekhatasa,l azqnbanerosebhek lennenekf! Va16szini.ileg magas-

szintil jogszabalyban kelleneqe,klaralni a neve'lpiszakmamegha-,

tarozasat /oktat.asit6rvenybe'n, annak vegrehajtasi rendeleteiben/,',

ez azonbancsakakkor, jelenthee garanci~t a nevelokszamara" ha

,a, jogszabaly ertelmezesenek aJ.-e?etoseget fs va1amilyenm6don '

~egkapjak. Az lskolai szervezet belso hatalmi strukturaj~ra,az

ig'azgat6 koncentralt' hatalm~ a jellernze, igy a jogsza:Jalyok er

telmezesere is neki vC1:n ~6djae Ennekahatatmi strukturanak kel1

tehat elmozduinia ahhoz, hogy a neve16k vedve 19yenek az onk'e

ny~s igazgat6i feladatkiosztas, a161~

A kozponti oktatasiranyi tas korabbi ;gyakorlatat tekintve

rnegvan a veszelyeannak; hogy aped~g6gus-tulterheltse~pr6b~'

lernajara adott reakci6 a tUlszabilyo~asles2~' Igy peldi~l s~o-'

rosankorlilhatarolhatjak akil1onbozo.nevelei tevekenysegek tar

talmat, me~tilth~tjak bizonyos feladattipusok kiadasat stb. Na-
- -

gyobb hatasunak tUnik azonban olyan kozvetett szabalyoza,ssal

kozeledni ehhez a' kerdeshez" 'a'rnely az iskolai szer-vezet belse

differencia16dasa~, a monolitikus- hatalmi struktura felbomlasat,'. -

a demokratikus erdekervenyesitesi mechanizmusok kifejledeset

segitheti elo.
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A MEGOLDAS LEHETOSEGEI

A pedag6gus-t~lterhel~s~g prob16ma differenci'lt kezel~se

az egyes r~szprobl~m'k ktil6n-kti16n t6rf'nom6rlege16s~t~s mind

egyiktikre sajatos megold'si lehetoseg'ek kidolgoz'sat kivanja meg ..

A megoldasi lehetos~gek m~rleg~l~~~n61 figyel.mbe kell venni az

altalanos tarsadalmi gondok 6s' as,ajatosoktatasonheliiliprob-
. '.' .

l'mak kti16nvalasztasat, '6 ii~y~lrii kell a tulszabalyozaselkerti

l~s're .. 'Ennek ,megfeleloeri az egyes reszproblemakk,al kapCf;olatban

a k6vetkezo'megoldasi~lveke~ l~hetne figyelembe venni:

I.. A t\.1l t'erhelts6g ,mint .. b~rproblema.. A tul terhel tsegre ~ mint
, '

b'rproblemara kezenfekvo a-megoldasi javaslat: emelni kell a pe-

dagogusok beret .. Egy kiel~gitoberrendez6s,amelya'neveioknek a

t~rsadalmi atlag fel~tti bert juttatna, ,mind~n bizonnya1 r6vid

ido ala'tt, megoldana a pedag6gus-tul terheltseg, prob1e,majat .. Elkep

zeIhetetIen, hogy'eg'y j01 fizetett. szakma k~pvise1oitu1terhe1es

r61 panaszkodjanak .. Ezt a 1ehetosegetazonbannem erdemes ,fontol

gatni~ Kerd~s, hogy ~orlatozo'tt berfej1eszt~si lehetos6gek eset6n

,mi~yen modon"hasznalhato ~el a t6bbIetj6vedelem' juttatasanak a le

he~6sege arra, h6gy egyresztstrukturalisan cs6kke~tse anevelok

kli16nfele feladatokkal,valomegterheleset,masreszt megsztintesse
, , ,

a tulterheltpeg miatti, szubjektivelegedetienseget.
" . '.

A k6zpontioktatasiranyitas~ak a pedagogusokhivatasszerU

'feIa~atainek a k5rtiIirasa,meilett gondoskqdnia kel1ene arrol,

hogy a berf~jIesztesres~'nt k6ltsegvetesi 6sszegekegy resze

az ezeken 'a feladatokon feitil jelentkezo tevekenysegek dijaza

sara legyen fordithat6. Afolyamatosan jelentkez6 ktiI6nIeges
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feladatokr'a, /mint amilyen az iskolaban a tovabb~anu1asi or i~

entaci6, a ve~z~lyeztet~tt gyerekekke1 ~a16 ~o~lalkoz's stb./

szabalyo~ott formab~n kell, killen b~rt fizetpi~ Ezeketnemj6

"a pedag'ogushivatass'zerUfeladataikoze'sorolrd. ,'h'anemaz' ls

, kola mint intezm~'n'y feladatana,k 'kell tekinte~i,amely ellata-
" . .:." ..' "":"' '". -', ," .' ,

sukra kalon 'me9~izass:alkeri fel apedagQgusokat.

A 'rendkivUli 'feladatokhoz'va16 berta,rsitas azqnban' elso

'sorban 'nem ~z' isko,lakon.be~iil, h~nem,az~'$.k9l~kes,a ,~elyi

hat6sag'kaJ;>csolataban kell, hogy '~rvenyesUiji;n.. Els9S0rban et-
,)

tol varhato olyanst~ukturalis'hatas, amely' globali.s,an iscsok

kenteni fogjaapedag6g~so~nak'nem,szakx:nai'feladatokkalva16
. '. . • .'

rnegterheleset as hosszu tavon ,lehetovetef?,zi ,'bogy az err~'a
, ,

c~lra ,szapt berkeret visszajusson'a' no.rm~lis beJ:eze,s' ~ends;z:ere.,~
, \',

, be .. Mindenekel~tt tehat a helyi hat6sa!gokri~k. celszerUE!161rni"

azt, hogy rendkivU'ri vagy"nern sZ,akIna.ijel;Le~U feiad~tok kiadasa .

eseten,erre rendkivUli bert biztositsanak.Ez ,a folyamatosnem

szakmai, jellegU feladatokra is kiterj"edhet.Igy peldaulrninden'

Qlyan adat~;z:oigaltati3.si,vagyegyeb nem szakmai felad~t eseten,
l .,

mellyel a helyi hat6sag az iskolat megbizze:t, ertelemszeriien a

munka. elvegzesere bi.ztositsanakberte· Ettol, mindenekelot.:t ,az

,varhat6, hogy a helyihat6sigoknak etdekilk lesz taka~ekosko~ni

a rend~ivUli feladatokkal.

Nero lehet kU16n~sebben bonyolult feladatmeghatarozni az

egyes nem szakmai jellegU, els6so~ban ~dminisztrati~, illetve a

szakmai,'arn a megszokott61 elter6 feladatok munkadijat. Az igy

kiszami tott bert tarsi tani lehet a? adott feiadath~z,es a tovab

biakban a feladat elvegzesere felkert szemely minden tovabbi
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oelklil megkapja a feladat elvegzeseert jato bert. Ehhez szGk-
. . ' . . .

seg van a folyamatosa~ visszater6 nem szakmai ~s egyeb klil8n-
, '

leges ~eladatok felmeres~re. Ezeken t~l vannak olyan rendkivGli,

nemszakmai feladatok, amelyek ad hoc termeszettlek,'s igy nem

allapi thato' meg, elore a,z elvegzesiikert ja~6 ber ;,Ebben az eset

ben ~ehet6segetkell biztositani arra, hogya feladat elvegzese

re 'felkert intezm~nyek vagy pedag6gusok alkudhassanak a berr~.

Egyilyen megoldassalsz,emben:.tobb· ellenerv felhozhat6. Az

egyik az, hogy mindez kiilonadminisztraci6t' igenyel" a masik };)e- '
" ,. , .,',

dig, hogy visszaelesekre teremt lehetoseget,kiilonosen'akk9r, ha

az adrninisztraciot megis meg akarjak,takari tani. Az adminisztraci6

megtakari tasa v'a16banegyszerU, hiszen, egy 'felaqatokatmegszabo

tanacsi tisztvise16 nyugodtan gazdalkodhat diszkret jogkorrel'

egy meghataroz6tt, erre a celra szant penz~sszeg~el, s' a felada

tokra vale felkeres ~seten ~ajat hatask6reben iritezkedhetne a

.megfelel6 bertetel atutaL~sarol. A visszaelesek en'nek a megol

dasnak val6b~n a kockazatat jelentik,' azonban ezekkore sem

igazan t~g~ A teladatot meghatarozoszemely peidaul adhatja a

fizet6 megbizasokat sajatpartfogoltjain~k~Ez esetben ~zok les~

nek tulterhelve 'e

Nagyobb gond azemlitetteknel az" hogy nem szakmaf, admi

nisztra'tiv jellegii tevekenysegekvegzesere'mas h:Lvatas-teriilete

ken is· rakenyszerulnek a hivatast gyakor16k /pl e' orvosok/ .. Egy

olyan rendszer milkBdtetese, , amely a n~m szakmai jellegGfelada

tok elvegzesere rn'eg~elela berjuttatast ir ele, nem igen· kepzel

heta el egyetlen agazatban .. 19Y teh~tezt vagy kisernie kell

hasonl6 intezkedeseknek mas agazatokban is,·vagy meg kell talalni
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kozottiegyen16tlen elosztasabol fakad. A pedagogusok kUlonbozq'c

tevekenysegei igen eltero er6feszitest kivannak, es gya~ran

egyazon fela~at~ipus mogott igeri eltero ievekenysegeket talal~

hatunk. A leggyakrabban idezett pelda .az osztaly£6noki teveken

seg,amely a neve16k egy reszenel minimalis elfoglaltsag, maso
.. .

nal viszont sok id6t koveter6,osszetett munka. ugyanez all

azonban a kUlonboz6 taritargyakra is, ahol rendkivUl nagy elte

sek figyelhet6k meg az egyes neve16k Inunkaja kozott, aszerint

.. 21 -

, . .

Az altalanosan elfogadott szakmai feladatokon tu~i teve-
;;j'

kozepkaderek ,tehat olyan allando iskolai szem~lY.zet,amely"a. . . .

.. . . . . .. '>\i'~

reszet. A ~'Kozneveles"-vi ta tobb resztvevoje latta a· tulterhel.~..:

seg problema egyik okat abban, hogy· nincsenek u.n. pedagogiai(;'. . '. ' .

teszi az, hogy itt ezeknek atevekenysegeknek az elvl!9'z~~~~

nines ilyen feladatokra specializalodottkUloh

maganak apedagogus szakmai szemelyzetnek kell ellatnia az

tatasi·rendszer mUkodesevel kapcsolatos adminisztr~cio jelent

,
kenysegek kUlon dijazasat az ok1:atasban.kUlonosen ind'okqltta.

2. Atultetheltseg mint munkahelyi problema. Atulterhel

seg mint munkahelyi.problema jelent6s reszben a kUlgnbozo

datoknaR es azertU"k nyuj tott jtittatasoknak a tantestUlet tagjRJ.

nem kozvetlenUl szakmainak tekintett feladatokat e11athatna

/oktatal?technik\ls, gyermekfelUgyelo stb./ Ez a kerdesatvezet·

az iskola szervezeten beiUli problemakhoz.

azokat a sp,;cialis oktatasUgyon pelUl! tenyezoket, amelyek.

indokolhatjak vagy lehetove tehetik egy az altalanostol elte~

megoldasi modell alkalm~zasat.
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m6dszertani ujitasokra, hasznalnak-e komoly

ig~ny16 tanitasi ,m6dszereket. Maga a tanitott targy

na5.Jyobb munkabefek,tet~st, mint eg'y masik targy,

'a nevel6t6l. /pl. a tanu16i kis~rleteket alkalma~6

, ezeket az' elt~reseket lehetetlEm megbizhat6 m6

mivel megszamolhatatlanul sok t~nyez6 fUggv~nyei.

igen,k~pzelhet6 el az egyes tev~kenys~gformak becsUlt

ss~g~nekmegfelel6k6zpontilag s~ab'lyozottber- vagy

ny differencialas. Ez olyan probl~ma, amit csak isko

lehet kezelni, $a k6zponti oktatasiranyitascsak,

hogy megkonnyiti az iskolan beliilik kezel~s~t. Eh-
,. .

k~t dolQg,ra van szi.ikS~9, amelyek. egym'as n~lkiil nem

hogy eredm~nyre vezetnenek. ',Egyfe16l a k6zponti sza

gits~g~vel lehet6ve kell tenni a feladatoknak ~s a

ak az iskolak szintj~n t6rteno di:Uerencialasat, mas

ssze kellkapcsolni, olyan iskolaszintii demokratikus

esit~si ~s d6nt~shozatali int~zm~nyek kialakitasaval,

ntaljak, hogy a differencialt feladat- ~s juttatas

tantestiileteken bellil legitima16dik. A k6zponti sza-

k tehat lehet6ve kell tennie ,hogy a ne.ve16k klilonboz6

elv~gz~s~~~tolyan 6rakedvez~~nybenvagyplusz jutta

eszesii1hessenek, meiyek odait~l~se iskolaszinten t6rt~

101 a tantestlileteken bellil miik6d6 demokratikus ~rte

onteshoz6 f6rumoknak kell biztositani a differencialas

, yagyis a tantestlilet belso nyilvanossagara kell bizni

. .
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annak a meg i teleset, hogy valamely tev'ekenyseg jelent6s erofe-.
szites-t6bblettel j'r-e, il1etvehogyez ertekes eredmenyeket

produk'l-e.

Vannak bizonyos visszat~ro tevekenys6g,ek, melyek tobblet,

munkakent valo eiistnere~e t6rteohet k6z,pontilag is !tov'bb,

tanulasi orient~cioifjusagvedelmi'II!unkakstb.! 'Ezekre kozponti

szabalyozass.allehet",orakedvezmenyt vagy tobbletb.er t juttatni ..

Enn~l jelent6sebbai:on~an az,. bogy az egyesszakmai munkakoz6s

segek vagy a t,an~estiilet egesze donthessen bizonyos. nevelok

rendkiviili 6r&kedvezn:tenyerol .. 'A·k~zpontioktatasiranyitas a renq

tartaspanel6irhatja"hogy bizonyos' szakmai :teve~etlysegek vegze

sere atantestJiletmegbatar,ozot-t nagYf3?'g.uoJ;akedvezmenyti telhet

. oda egyes, nev~,loknek... Pl. ha egy. neve~~osztalyfonqkitevekeny

segen belUlolyan kUlonleges programokat,szerve2::a tanuloinak,

melyeket a szakma!munkak'ozosseg ,erdeke,snek ta~~l" 'akkor javas

latara a tantestUlet ,~eghat.ar9zott id6tartamra 6rakedvezm~nyben'

reszesi theti az illeto nevelot' e

, A di~ferenc.ialtbels6felada·t- as juttataseloszt'si mecha

nizmusok ~ialakulasat l~hetove te~o rugal~as kozponti szabalyo

zas .bevezetese viszonylag egyszerU dologe Joval bonyolultabb'

problemaazoknak a b~lsode'mokrat'ikus dontesJ:1ozatai.l ~s· erdek-

\ ervenyesi tesi mechanizmusoknak a hianya,' melyek lehetove tennek

a diff~renci~lt iskolai elosztasi rendszerlegitimaiasat,' tehat

az~, 'hogy a belsa differ~ncialasne vezessen ~. tantestUleteken

bellili konfliktus~k kielez~deSehez~ A szakmai munkakozossegek

nek, illetve a tantestUlet eg~szenek juttatott dontesi jogok
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meghat&roz~s'val a k6zponti oktat~sir~nyit~s befoly~solhat-

ja ezt a foly~matot, de ez,8nmag~ban nem vezet eredm~nyre, ha

ezzel egy id6ben nem fejl6dik'a tantestilleteknek a demokratikus

egylittmlik8d~sre vaI6k~pess~ge. Ez j,lent6s ,m~rt~kbenatt61 fligg r

hogy a szelesebh t'rsadal~i k8rnyezetben hogyan alakul ez a ke

pesseg, bizonyosfokig azonban.az oktatason bel~li eszk8z8kkel

is befolyasolhat6.Ennek erdek~ben. a kozponti oktatasiranyitas

n-ak ~rdemes lenne ·8n~.llo prograniot kidolgoznia, a tantestilletek

demokratikus egylittmlik8d~si. kulturajanak a fejIeszt~sere. A ta

n'rkepzes ~s a tov&bbkepzes csatorn~in keresz~lil lehetseges egy

ilyen kul tura ,ertekeinek a t.oyabbi tas'a • Erre ,akar 8n~116 tan

anyag iskidolgozhato, -amely a tantestliletet aIapvet6en konflik

tuses esopor~nakmutatna be, r~mutatna az ellentetes erdekekre,

elosegitene a csoporfon bellili szoci~lps~ichoI6giai folyamatok

megerteset~s'a ke~elestikre valo kepesseg kiie~l~deset stb.

A rugalmas es differenci~lt beIs6 munkamegosztasi mechani~~

musokkialakul~samellett a tulterheltseg mint munkahelyi prob

lema megoldasat segitene az, ha kit~gulna annak a lehet6sege,

hogy akar szakmai, akar nem szakmaifeladatok v~gzesere az isko

lak ktils6-embereket ke~jenek fel. Nem tisztan szakmai jellegti

feladatok vegzesere ~zinte'akarmelyjk feln6tt alkalmas. Az isko-

lak felkerhetnenek sztiloket~ reszmunkaid6s elfoglaltsagot vaIla

16 fiatalokat akar rendszeres tevekenysegek vegzesere, /pl.et

keztetes/ akar aikaimi feladatokra /pl.gyerm~kkiseres/. Kife-

jezetten szakmai feladatok elvegzesere, igy oratartasra vagy

akar folyamatos tanitasra meg lehetne szervezni a fels6~ves
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tan(irk~pz6s hallaga'tok iskolai rnunkaltatasat. Ezek rna is lete-

z6formak, de nem integralodtak altalanosan az iskola rnunka-

szervezesi rnodszereibe.

~nnak intezmenyesitese, hogy a felsoeves tana.rkepzos hall

gatok jovedelemkiegeszites celjabol iskolaimunkat va.llaljanak r

a jelenleginel,szerencsesebb modon kapcsolna ossze, aziskolai,. ,

tanitast a tanarkepzessel.A nevelc5k egyreszeugyanis 'nem dip;"
. '..• .

lomaskent erkezikaz okt,.atasba, hanemnavelc5i gyakorlata idejen
, \

vegzi el a tanarkepzc5t~ Ezeka nevelok,nohagya·korlatilag tel-
, ' ,

jes ertekii munkaerc5nek szamiti:inak, va16jaban nem azok, mivel ide":

j'Uk jelentos res,ze,t az ls.kolatoltav,ol toltikel.Ezzel szemben '

az iskolaban mlinkatvallalo foiskolas nem szamita'nateljes 'erte-
, ~ ,

kii munkaerOIl'e>k ,nem ;foglalnaelstatuszt. Amig tehat a peq~909us-

kepzc5bebeir~tkoz6 kepesitesn'~lkiili nevelo hLinyz6 munker6, a
, '

~edagoguskepzc5t veg,zo 6ra~d6 hallgat6 ,plusz ,munkaerc5. '

3. A tulterhel tseg mint' a" felettes hatosa~Jok 2:aklatasa.

A feletbas - elsc5sorba,n helyi - hatosa,g:ok'reszben feladatokat'

osztanak ' ki clZ iskolaknak ,reszben ellen6rzik, hogy az, intezme

nyek ~ogyan hat~jak vigreugiazalt~luk,mint a kozpontilag ki~

adottad hoc vagy f~lyamatos feladatokat. Atulterhelts~g miatt

elegedetlenkedo nevelok mindkett'o e'llen, Icizadnak. Egyresz'~ a

feladatok egy reszet itelikertelmetlennek, masreszt 'az ellenor ...

z~st itelik tulzottnak, teh~t egy 'Italuk ,inkompetesnek velt

, hat6sag i iranyi t~,$ tulzott kOI1trolljara vezetik· vissza tulter-
\

heltseglik,egy reszet. EzosszefUgg a berneneti tenyezok szoros

koptrolijan aiapuI6 oktatasiranyitasi rendszerrel, igy megval-
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tozasais csak e rendszer jelentos ~talakulasa~ol varhato.

Az iranyitas kornpetenciajanak,a novekedese mindenekelott

a szakrnai,eshat6sagi jellegilfelil~y~letkUlonvalasztasatol

varhat6. A szakrnai jellegU felilgyele~hat6s'gijellegernegszil

nesevel nO,v~ekszik a tantestUletek szakrnai onal16sag8 is.. Ettol
, ,

a 'valtoz'tatast6l varhat?, hogy a nevelok egyreszt· szakmailag

kornpetensebbne.k fogjak ereznf felUgyeloiket, masreszt kevesbe

lesznek 'kiszolgaltatva nekik.

Nehez,ebb ke,rdes aziskola'kn'ak a tisztan hatosagi jellegti

feltigyelettol vale ftiggese.'A hat6sagi jellegti felilgyelet hat6

ko~et az hataro:z;za meg, hogy' 'azallami~ko:z:igazgatasihat6sagok

al talaban milyen ~elyeri avatkozna'k bele a tarsadalom' es annak '
, !

intezmenyeJ mtik6desebe. Ez a beavatkozas Magyarorszagona1ta1a

nosan nagy melysegti. A hat6sagok szabalyoznak as ellenoriznek

01yan dolgokat, mint a balesetvedelem, a szemelyzeti kerdesek,

vagy az01yan kvazi-sza'kkerdeseket, mint a hatranyos helyzetii

gyerek~k oktata~a. Aziskolak~al6s~in01egannak, atanyabart sza-. " - , \

kabb szakmaikerdesekkept,tudnak el!smertetni olyan kerdeseket,

melyek ko~abb~n nemrninos~1t~~ annak, es - ezzel parhuzamosan 

minel inkabb'az egyes neve16k kompetenciajaba utatjak a szakmai

'nak minoslilo \ker~esek e1dontes,et. Ez' mindenkep;pen 'hpsszabb fo ....

lyamat, amely csak az oktatasiranyitas rendszerenek lenyegi m6-
"

dosulasaval erhet celt, s amely megintcsak a sze1esebb tarsadal-

mj kornyezet valtozasaitol is fOgg.

"
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4~ Atulterhelts~g mint taneszk6zprobl~ma. A taneszk6

z'okkel'val6 ella,tas jelenlegi rendszere nem valoszinti, hogy va

laha 'is k~l?esle~z kielegiteniaz ilyen eszk6zok iranti rend

kivUl differ~ncial,t neveloi, igenyeket. A k6zpontilag eloi'rt
, ,

'~s szallitott ~szk6zo~et nyilvariCsak ,a nevelok egy r~sze ta-

lalja testreszab6ttnak, mig mas .r~szlik m'a,smilyen, szem~lyes

ig~nyeinek ~:s .tanitasi niodszerelnek inkabb megfelelo eszkozoket

ig~nyelne. Kiilonosen igy lesz ezakkor, ha n6vekszik aziskolak
, .

altaI szabadori ki.a.la.kithatO programok' v~J,.aszteka. UgYanakkora

jelenlegi k6zpontositott taneszkozgyartas ;~s el'latas k~ptele~l
. .~)

rugalma'san es 9yorsa'n rea~alnr az ujitasokra" s az .sem valoszinU,

,hogy a legolcsobban szallitja' a taneszk6zoket. Ennek .a rendszer-.

nek afenntartasat semmi nem indokolja. A k6zponti oktatasiranyi

tasnak .olyan taneszk6zpiac kialaku'lasat kellene szq~galmaznia.,

amelyen .akUlonb6zo taneszk6zk~szitok egymassal ·~ersenyezve ,a je

lenlegin~l javal differencialta~b, va.laszinUleg olcsabb ~s sok

esetben technikailag.~s ujszerUbh eszkozkinAlatot hoznakl~tre.,

T'aneszkozk~szit~sre vallalkozasokatalapi thatnanak sZakmabeliek

vagy szakmankivUliek. A kozponti oktatasiranyitasfenntarthatna

maganakajogot, hogy valamilyen altala felhatalmazott ~s szak

mailag kompet.ensnek tartott testlilet segits~g'~vel szakmailag ve

lemeny~ztesse azi1ymadon piacra kerlilo taneszk6z6ket, s azokat,

amelyeket megfelelonek talalt, a helyi hatosagok illetve az is

kolak szamara megv~telre ajanlja.

A pedagogus-tulterheltsegnek azokat az elemeit, melyek az

igenyeknek nem megfelelo s igy t6bbletmunkat okozo taneszk6zokkel
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fliggenek Bssze, csak egy olyan taneszkBzell~t~si rendszer szlin-

tetheti meg, amely a nevel6k s~~m~ra lehet6v~ teszik, hogya kli

lBnb6z6 eszk6i5k k6z6tt v~logathassanak. A taneszk8zpiac ·kiala-
. . - .

kul~sa egyr~sztaz elt~r6 ig~nyek k~el~git~s~t tesziklehet6v~,

m~sr~szt ~~t, h6gy egym~ssal versehg6 el~~pzel~sek val~ra v~l-
. ..... • • .. ', .'

hassanak. Taneszk6z6ket k~szithetn~nek ~lla~iszervezetek /peda-

g6giai int~zetek, tan~rk~pz6 iskol'k stb./ Vagy ~a9~nv~llalkoz~

sok, pedag6gusok munkakBz8ss~gei~'egy6b v~11alkoz6k./

A taneszkoz-ell~t~ssal·fUgq ossze a kozponti tanmenetek

k~rdese, ami igengyakran felbukkan a·hozz~sz61asokban.·Nagyon

sokneve16 k6zpo.nti tanmen~te:k megj,elentet~s~t k~ri ,amelyeket

a kozponti oktati3sira!1yitas azzal,az indokkal szUritetett,meg,

hogy novelni kiv'~nja a pedagogusokonallosagat.A vitat lezar6
. . , .

interjuban Hanga M~ria" akkoriminiszterhelyette~megemliti,

hogy a miniszteriu~i munkatarsai egy r~sze nem~rt egyet azzal,

hogy tanmenetjavaslatot adjanak a pedagogusok' kez~be, mert ez

"nem .f~lelne·meg.a tanari s~abadsa9rol kial~kitott allaspontunk

nak~" A tanari 's~abadsagnak ~zonban eleme lehet az is, hogi az,
, . . . .

aki k~sz mint~kat kivan kovetni, tehesse azt. A rniniszterhelyet-

tes ezzel' kapcsolatban esszerUmegoldast javasol :tobbf~le tan

menetjavaslatotkellnyilvanossagra hozni ~Ulo~b6z6,szakmaifo

ly6iratokban vagy m~s'~iadvanyok'formajaban, melyeket barmely

tan~r szabadon' felhasznalhat .. A k6zponti oktatasiranyitasnak

gondoskodnia kell aZ"ilyen ig~nyek·kiel~git~ser6l,ha ezek

spontan m6dbn nem elegulnek ki.
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Q.B;szefoglalva a "Kozneveles"-vi ta tanulsagai t a kovetkezQ

fo szempontokat kel1 kiemelni:

. 1. A pedagogus-tulterheltseg rendkivlil osszetett problema

kor, amely' clyan reszprob.lemakb61 tevodikossze, mel'yeknek neha

alig van kozlik egymas~oz, neha pedig egyszerUbb problemakra,

19y peldaul a fizetesek vagy ~ szakmai autonomia kerdeserevisz

szavezethetok. A "Koznevel.es·" vitaja. leh~t6seget nyujtott a pe

dagogusoknak arra, bogy alegkiilonboz6bbpanaszaikat megfogal

mazzak~ 9. / E' panasz<;>kfelte'telezhetoen a'pedagogusok mint szak

mai csoport a;ltalanos kozerzetet .tlikroztek ~ Neheze.n ~ldontheto,

hogy mindebbolmi az, ami az altalancstarsadalmi ko'zerzet ele

me, es mi az, ami kizarolag a p.edagogusok sz'akmai csoportjara

jellemzo. A tulterheltseg tenyenek a kozponti oktatasiranyitas

altaI t0rteht elismerese es az ezzel kqpcsolatos nyilvanos,vita

meginditasa lehe.tove tette, hbgya kiilonboz6, korabban valoszinii

leg diffuz pan~szok egy korUlhatarolt problemakomplexum kore

csoportosulV'a manifesztalodhassanak.A kozponti oktatasiranyitas

nak a vi ta ha-sznos informaciokat nyujthat az oktate:lsi rendszeren

beliili feszliltsegek kezelesehez. Ehhez.mindenekelott el kell ha

tarolni a sajatos oktatasoh bellili pro.blemakat aioktol, amelyek

feltehetoen minden,vagy a'legtobb foglalkozasi csoportba /pl.

mlisiaki ertelmisegiek, egeszsegligyiek, kozigazgata~i tisztvisel6k

stb./jellemzoek.

2. A "Kozneveles"-~ita lehetoseget nyujt arra, hogy az ok-

tatasiranyitas altalanos kepet nyerjen a p~dagogus szakma pana-
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szairol, s hogyezekjellegzetes ti~usait megklilBnbeztesse.

Ennel melyebb informaci6katazonban nem nyujt, h1szen a·vele

menyek megfogal1'9azoi nem· alkottak repreze,ntativ mintat. Nem

lehet tudni, hogy a vita soran felvetett problemak apedagogu

sok mely 6sopor~jait fog~alkoztatjak, milyen az intenzitasuk,..
vajon minden problema hango~ k?pott-.e, stb. Ennek ellenere a

vita alapj.an akozponti oktatasiranyita·skidolgo~hat .bizonyos

intezkedeseket,illetve avita tanulsagait figyelembeveheti at

fogobb intezkedesek kidolgqzasanal.

3. A "Kozneveles" ...vit'a alapjan ugytlint, negy olyan alap

kerdes van, melyeket a tullerheltseg-pI:oblemanbellil erdemes

kli16nvalaszt~n£. A legfontosabb a pedag6gu~berek kerdese, amire

- ugy velem- szinte minden vJsszavezezetheto. A masik harom

alapkerdes a demokratikus. munkahelyi .sz.ervezet,·a hatosagokkal

szembeni s7.akmai'auton6mia esa taneszkozokkel valo ellatottsag.

E k~rdesek nindegyike ossiefUgg sz~le~ebb tarsadalmiproblern'k

kal, de bizonyos keretek koz6ft a kozponti oktatasiranyitas is

kepes,a kezelesUkre.

4. Veglil erdernes kiemeini meg 'egy dolgot: ~mennyiben a

kBzponti oktatasir~nyit~s.apedagogus-tulterhelts6g problerna

koret egyseges problemakomplexumkent ~ivanjakezelni, es az

egyes intezkedeseit illetve koncepci6it e problemakomplexllm

szempontjabol is ertekelni kivanja, celszerli letrehoznia es

mlikedtetnie egy olyan testliletet,.amely e prbblemak6r raciona

litasat kepviseli. E testlilet feladata mindenekelott a proble

maker feltarasa es ennek alapjan atfogo jelentes elkeszitese
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; i.l:ehetne. Y;'Ezt kovetoen, amig er re igeny van, a pedagogus-tul

ter.,heLtsegsze,mpontjabol rninosi tene az oktatasiranyi tas intez

keclesi terveit, kOllcepc~oit. Ugy velem azonban, hogy a pedagogus

tUlterhe~tf)egosszefogla16terminus nemileg felrevezeto, hi-'

szen itt inkabb ~~neve16rszakmanakmint;egeSznekaz altalanos
, .

erdekeirol ·van'sz6 •. Ha, eztelfogadj~k, "a',szobanforgo testiilet-

nekaltalabana nevelc5fszakmavarhat6 viselkedesebol kiindulva

kell ertekelnie a"kil):zpenti, e~tatasir,a~nyitas cseiekveseit. Etes

tliletnek termes.zetesen nem ane've16i ·sz.akma·erdekeinek· a vedel-

mea feladata. Erre'osak's'z'akszervezeti jellegli intezmenyek val

lalkozhatnak.
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J E G Y Z E T E ~

1. Bacskai Istvan /igazgato/" Ha belsa sziiksegbol dolgozunk,

12.sz.

2. Harcsa Tiborrie /6v6no/, Faradt 6vonok, II.sz.
. ,

3. Bar6z Mik16s /igazgat6), A tuiterheles gy6kerei, 16.sz.

4. AggodPeterne ligaz9~t6-h~I~~~tes/.pa~irb61all a vilag, 14.sz.
, '

5. Thomann Nandor /igazgat6/ Sbkan latogatnak, 7.sz.

6. S. T6th Andras /tani to/, Jol tani tani, j6 felsz,erelessel, 12. sz.

7. Csekely'volt' azoknak a hozzasz61asoknak az aranya, melyek a

javaslatok mellettnem tartal~aztak volnabiral6, elegedet

lenseget kifejez6 elemeket. Pontosadatot;nem lehet mondani,

hiszen ezeknek az elemeknek azelbiralasa'meglehetosen szub-

jektiv. Ugy talaltam, hogy a vitacikkeknek legalabb haromne

gyede tartalmaz ilyen elemeket, neha er6~ emocionalis t6ltet

tel. Ezt 111usztraljaka jegyzetek utantalcilhat6 mel1eklet

szemelvenyei /jelezve egyben a problemak6r rendkiviil diffuz

jelleget is ..

8. A cikkek'tartalma ~lapjan bizonyo~, val6szinUseggei azonosi

tani azt, hogy acikkir6k milyen iskolatipushoz tartoznak.

Ennek alapjan a k6vetkez6 megoszlast talaltam:

ISKOLATIPUS CIKKEK SZAMA

6vonok '3

Alt.isk.tanit6k 6

Alt.isk. tanarok 9

Alt.isk.igazgatok 11

ALTALANOS ISKOLA OSSZESEN ---------- 26

"
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k-oczepisko:L'a'i' tanar 4

S:4akmunkas. tanar 1

szakfelilgyelo 1

miivte.Lode.sL o.sztalyv,e z.e.to 1

nem azonos i thatB igaz'gat1"O 2

egyeb· nem a:z,onosi:tha<b:6 3

OSSZESEN: ----.----------------.-- 41

9. Salg6var i Laszlo: Ha szerda, akkor. eri..tel¢ez.il.et, 9. sz.








