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KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ OKTATÁSUNK 
HATÉKONYSÁGA 

A tudományos-technológiai forradalom korszakát a nagyobb haté
konyságra való törekvés jellemzi, ami elsősorban az anyagi termelésben 
jut kifejezésre. Az utóbbi időben azonban a gazdaságon kívüli társa
dalmi tevékenységekben is mind nagyobb figyelmet szentelnek a haté
konyságnak. Keresik, kutat ják növelésének lehetőségeit. Az oktatás a 
tudománnyal együtt is csak úgy válhat igazán termelőerővé és a tár
sadalmi fejlődés fontos alappillérévé, ha a társadalmi elvárásoknak meg
felelő hatékonyságot ér el. Ezek az elvárások pedig, különösen a fej
lett és fejlődő országokban, növekvő irányultságúak. 

A Létünk 1983-as 3—4-es számában már r ámuta t t am ennek a kér
désnek a rendkívüli időszerűségére, összetettségére és jelentőségére, va
lamint arra , hogy az oktatás hatékonyságának taglalásában nálunk még 
mindig a régi, hagyományos, jórészt elavult szempontok és eljárásmódok 
dominálnak, ami gátolja egy világos és tárgyilagos kép kialakítását . 

Az oktatási rendszer és egyes alrendszereinek (fokozatainak) ha tékony
ságát rendszerint az ún. input-output modell alkalmazásával muta t t ák 
és mutatják ki. Lényege a bemeneti (az egyes fokozatokra beiratkozott) 
tanulói létszám egybevetése a kimenetellel: a végzett tanulók számával . 
Azzal , hogy a végzett tanulókat elért eredményeik szerint rangsorolják. 

Ezek a kimutatások az osztályzás eredményein, az át lagosztályzato
kon alapulnak, az osztá lyzatoknak viszont — mivel eltérő mércék és 
különböző eljárások szerint a lakulnak ki — csak viszonylagos értékük 
van: csak bizonyos fokig, gyakran eléggé egyoldalúan tükrözik a ki
tűzött informatív ( tárgyi) , formatív és nevelői feladatok megvalósulá
sát a tanulóknál , illetve tanulókban. 

Erre a fontos körülményre nálunk egyes ismert pszichológusok és pe
dagógusok (Z. Bujas és N . Rot 1960-ban, Adela Ostoj&c-Bujas 1969-
ben) már évtizedekkel ezelőtt r ámuta t tak , és ezt a mi kutatási eredmé
nyeink is a lá támaszt ják. 1 

Az utóbbi ötéves időszakban a szakirányú oktatás közép fokozatán 
végzett kutatásaink — amelynek témája a szaki rányú oktatás hatékony-



sága Vajdaságban — alapvető célja volt, hogy a tényleges helyzet, az 
elért szint és a kulcskérdések feltárása, megállapítása mellett hozzájá
ruljon egy átfogó, korszerű hozzáállás és eljárásmód kialakításához, hogy 
megbízhatóbb, világosabb feleletet kapjunk az alapkérdésre: mennyiben 
járulnak hozzá az oktatás egyes fokozatai a tanulók egyéni fejlődésé
hez és az össztársadalmi fejlődéshez, vagyis: milyen tartós értékeket 
visznek magukkal a tanulók az alsóbb fokozatról a felsőbbe, illetve 
milyen egyéni értékek „rejtőznek" a megszerzett diplomák mögött? 

Kutatásunk kiindulópontjául a szaki rányú oktatás (szakmai képzés) 
alapvető funkciói, illetve azok megvalósítása szolgáltak. Ezzel kapcso
latban szükségesnek lá t tuk az alapfogalmak (hatékonyság, eredményes
ség, termelékenység, ésszerűség, minőség, korszerűsítés) tisztázását, ami
re már a Létünkben megjelent említett í rásunkban is kísérletet te t tünk 
(Létünk, 1983/3—4, 648—650. o.). 

Kutatásunk fejlesztő jellegű volt, és az ú t törő jelleget is bizonyos fo
kig magán hordozta . A kutatásmetodológia és a kuta tásmódszer tan ki
alakí tására a kor lá tozot t feltételek is kihatással vol tak. Több megfe
lelőnek látszó módszer (elsősorban a leíró és összehasonlító) és technika, 
eljárás a lkalmazásával igyekeztünk a ki tűzöt t célokat és feladatokat 
megvalósítani. Felhasználtuk a rendelkezésre álló statisztikai ada toka t 
és módszereket. Kutatási mintául húsz vajdasági oktatási központot 
választot tunk, de időnként a kutatásba más intézményeket, Vajdaságon 
kívüli iskolaközpontokat és pedagógiai szakszolgálatokat (intézeteket) 
is bevontunk. 

Ku ta tómunkánk középpontjában a középfokú oktatás állt . Ugyanis 
itt következtek be a legnagyobb változások, és ehhez a fokozathoz, az 
1975-ben megindítot t átfogó oktatási reformunk előkészítő és kezdeti 
fázisában, nagy remények és elvárások fűződtek. 

A középfokú szakirányú oktatás két fő fázisban valósul meg. Az 
első fázisban (az egységes középiskolában) elért hatékonyság bizonyos 
fokig magában hordozza az általános iskola hatékonyságát , és hatással 
van a reá épülő második fázis (a szakmai képzés) hatékonyságára. 

Az egységes középiskola hatékonysága 

Okta tás i reformunk, illetve az oktatás szocialista önigazgatási á tala
kulásának eszmei-politikai i rányvonalá t és alapvető céljait a J K S Z X . 
kongresszusán, tehát t izenkét évvel ezelőtt ha tá roz ták meg. Többek kö
zöt t leszögezték, hogy a szakirányú okta tás kezdő szakaszában minden
ki számára egységes oktatási-nevelési a lapot kell biztosítani, amely fel
öleli az általános műveltség megszerzéséhez szükséges társadalmi-gazda
sági, matematikai és termelési-műszaki jellegű ta r ta lmakat , illetve orien
tációt. 

E ha tároza tok szorgalmazzák továbbá az oktató-nevelő munka kor-



szerűsítését, a tanulók pályai rányí tásának tökéletesítését, valamint az 
oktatás hatékonyságának fokozását. 

Az egységes középiskola, mint a szaki rányú oktatás (szakmai kép
zés) előkészítő fázisa tehát elsősorban ar ra volt h ivatva , hogy minden 
tanuló számára tegye lehetővé a korszerű általános műveltség alapjai
nak kiszélesítését — és ezáltal a középfokú okta tás kettősségének túl-
haladását —, valamint a technikai műveltség magasabb szintű elsajá
títását és a termelőmunka alapjainak megismerését. Ez utóbbinak je
lentős szerepet szántak a tanulók pályaorientációjában és pályaválasz
tásában. 

Az egységes középiskola elvégzését a továbbtanulás és az egyéni ér
vényesülés a lapvető feltételeként emlegették. Egyes elvárások szerint ezt 
a képzési fokozatot úgyszólván minden tanulónak, vagy legalábbis a 
tanulók óriási többségének sikeresen kellett volna befejeznie. Az óra- és 
tanterv, va lamint az egész reformkoncepció megvalósításában, különö
sen a technika és a termelés alapjai elnevezésű oktatási-nevelési terület 
célkitűzéseinek realizálásában a társult munkának komoly felelősséget 
és igen jelentős szerepet kellett volna vállalnia. 

Az 1. táblázat (lásd a mellékletet) adata i világos képet nyújtanak 
arra vonatkozóan, hogy az ál talános iskolát befejezett tanulók 1980 és 
1984—85 közöt t milyen százalékarányban folytat ták tanulmányaika t az 
egységes középiskolában. H a figyelembe vesszük az első reformévek 
96—97%-os beiratkozási ( továbbtanulási) arányszámát , az utóbbi évek
ben jelentős létszám, illetve százalékcsökkenés tapasztalható. Ennek 
legfőbb okát a három évvel ezelőtt megnyíl t ún. kísérleti osztályok ad ta 
lehetőségekben (a nyolcosztályos általános iskolára épült szakképzésben) 
kell keresnünk, de az utóbbi időben szaporodik azoknak az ifjaknak 
a száma is, akik az általános iskola befejezése után „ot thon m a r a d n a k " 
és elsősorban földműveléssel, állattenyésztéssel kezdenek foglalkozni. A z 
oktatási rendszer hatékonysága szempontjából fontos volna őket is a 
szakképzés meghatározot t formáiba bekapcsolni. 

Az egységes középiskolában elért tanulmányi eredményekről (öt ta 
nítási év folyamán) a 2. táblázat tanúskodik. Eszerint a tanulók 69— 
72%-a volt képes ezt a fokozatot eredményesen befejezni. Ez a T a r t o 
mányi Statisztikai Intézet adatai alapján összeállított táblázat némileg 
korrigálja a különböző hivatalos elemzésekben, kimutatásokban gyak
ran emlegetett 26—27%-os arányszámot. 

H a szemügyre vesszük a Statisztikai Intézetnek az osztályonként 
elért eredményeket illusztráló adatai t , a helyzet nem tűnik olyan rossz
nak (az első osztályokban Vajdaságban az ismétlő tanulók létszáma 11 
százalék körül mozgott , a második osztályokban viszont 6 ,9%-ra süly-
lyedt; Belgrádban, Zágrábban és Eszéken ez az arányszám valamivel 
magasabb vol t ) . A probléma mindenekelőtt a tanulók nagyarányú le
morzsolódásában van (ebből a szempontból viszont a helyzet az emlí
tett Vajdaságon kívüli városokban, illetve körzetekben valamivel jobb 
volt) . Ezzel kapcsolatban aztán a kérdések és di lemmák egész sora me-



rül fel, és köztük a volt gimnáziumi tananyag „sűrített vá l toza ta" , 
vagyis a tanulók kb. egyharmada számára túlságosan magas követelmé
nyek kulcskérdésként jelentkeznek. H a figyelembe vesszük a tíz szá
zalékot meghaladó elégséges át lageredményt felmutatott tanulók ered
ményességének gyakori kétes értékét (az alacsonyabb osztályzási kri té
r iumok alapján felmutatott eredményességet), a kialakult kép még va
lamivel rosszabb. Nemigen szolgálhat vigasztalásul az sem — bár a 
tárgyilagosság szempontjából nem szabad szem elől téveszteni —, hogy 
igyes országokban (pl. az N D K - b a n ) a tízosztályos (kötelező) oktatás
ra való áttérés az eredményesség rosszabbodásához vezetett . 

A pedagógusokkal, iskolaigazgatókkal (tagozatvezetőkkel) és a ta
nulókkal folytatot t interjúm folyamán igen komoly problémaként me
rült fel a tanulók jelentős részénél tapaszta lható alacsony szintű moti
váltság, illetve a magas szintű közömbösség és passzivitás. Egyetemi 
hallgatóimmal folytatott beszélgetéseim is arról győztek meg, hogy az 
egységes középiskola a gyengébb, az átlagon aluli tanulók számára 
többé-kevésbé elveszett, vagy legalábbis csak részben kihasznált éve
ket jelentett. Kevés tartós érték marad t meg bennük kétéves középisko
lai tanulásukból ( tanulmányukból) , ami a jövő szempontjából igen el
gondolkozta tó . 

Ismeretes, hogy a belső motiváció, hajtóerő legfőbb „táplálói" , erő
sítői a külső motiváció különböző megnyilvánulási formái. Ezzel kap
csolatban jogosan merül fel a kérdések sora: — Érettek voltak-e társa
da lmunkban a feltételek egy ilyen elgondolás sikeres megvalósítására? 
Léteznek-e nálunk kifejezett igények a magasabb (és egységes) általános 
műveltség megalapozására polgárainknál? Maga a kérdés felvetése is a 
társadalmi fejlődés bonyolultságára és a magasabb műveltségi igények 
kialakí tásának felfogásainkban gyökerező gátjaira, valamint az általános 
és a szakmai műveltséggel kapcsolatos t isztázatlan problémákra utal . 

Ma már szinte egybehangzó a vélemény, hogy az egységes középisko
la nem vál to t ta be a hozzá fűzött reményeket és elvárásokat a tanulók 
pályaválasztásának előkészítésében, és a termelőmunka, ál talában a ter
melési folyamatok és a társultmunka-szervezetek önigazgatási életének, 
szervezeti felépítésének a megismerése tekintetében sem. 

Ennek pedig tárgyi és (külön) szervezési akadályai voltak. A kezdeti 
nehézségek és akadályok bizonyos fokú kiküszöbölése és valamivel jobb 
feltételek ( instruktorok) biztosítása után sok környezetben jelentős ja
vulást értek el, azonban az elvárt szintet és hatékonyságot így sem le
hetett elérni. A hiba mindenekelőtt a lehetőségek, a feltételek felméré
sében volt , amennyiben ilyen felmérésekről, helyzetelemzésekről egyál
talán (sok környezetben) beszélni lehetett. N e m az alapvető elgondo
lás volt tehát hibás és téves — hiszen az lényegében összhangban áll 
társadalmi szükségleteinkkel, va lamint a permanens képzés elvével —, 
hanem a megvalósítás módja, a kivitelezés, amelyhez nem biztosították 
a szükséges tárgyi és személyi feltételeket és a felelősségteljes hozzá
állást. 



Minden fogyatékossága ellenére, a jobb és törekvő tanulók számára 
ez a kétéves oktatás és nevelés nyújtot t és nyújt bizonyos, többé-kevés
bé szilárd alapot a továbbtanuláshoz. A probléma ebből a szemszög
ből inkább (sokaknál) abban jutot t kifejezésre, hogy nem azt nyújtot ta 
(nem abból nyújtot t elegendőt), amire nekik a szakirányú oktatás kö
vetkező fokozatán szükségük lett volna, ami az óra, és tantervi fogya
tékosságok mellett jórészt a tanulók differenciálódásának hiányára ve
zethető vissza. 

Ezeknek (és más) tényezőknek és körülményeknek a figyelembevétele 
és elemző értékelése ar ra a következtetésre utal, hogy az egységes kö
zépiskola mint a szakirányú okta tás első, bevezető fázisa feladatköreit , 
célkitűzéseit tekintve nem lehet eléggé hatékony, és ezt oktatásunk to
vábbfejlesztésénél kellő mértékben kell akceptálni . 

A III. és IV. osztályban folyó hivatásirányú (szakirányú) 
oktatás hatékonysága 

A 3. táblázat adatai szerint az egységes középiskolát végzett tanulók 
igen magas százaléka folytatja tanulmányai t a I I I . osztályban, bár az 
utóbbi években ezen a téren is némileg csökkenő i rányzatot tapaszta
lunk (99%-ról 9 4 — 9 5 % - r a ) . 

Az eredményesség szempontjából a helyzet az utóbbi öt tanévben 
eléggé hasonló volt az egységes középiskolában elért eredményekhez 
(4. táb láza t ) : a tanulók 6 6 — 7 5 % - a fejezte be eredményesen a IV. osz
tályt (az 1983/84-es tanévben ez 70 ,7%-ot tett ki) és szerezte meg a 
szakképesítés IV. fokozatát . I t t azonban figyelembe kell venni, hogy 
Vajdaságban évente kb. 200 tanuló a I I I . szakképzettségi fokozat meg
szerzése után munkába áll, és valamivel több mint 10%-a (a I I I . osz
tályt befejezett tanulóknak) nem folytatja tanulmányai t a IV. osz
tályban. 

A I I I . osztályt a tanulók 9 4 % - a , a IV-et pedig 9 3 % - a fejezte be 
(átlagosan) pozit ív eredménnyel, ami a fenti ada tokhoz viszonyítva 
egyben a lemorzsolódás nagy (a kezdő fokozattal összehasonlítva mégis 
valamivel kisebb) arányairól tanúskodik. 

Az eredményesség tekintetében az egyes a lapszakmák és ágazatok kö
zött szembetűnően nagy különbségek muta tkoznak . Legjobb eredményt 
az egészségügyi, jogi, informatikai , közgazdasági, természettudományi
matematikai és a kulturológiai szakmában értek el (itt a ki tűnő tanulók 
százalékaránya gyakran meghaladja az 50-et, az ismétlőké pedig 0 és 
1—2% körül mozog). Leggyengébb eredményt a gépészeti, fafeldolgozó, 
közlekedési, erdészeti, textil, építészeti és részben a vendéglátóipari szak
mákban értek el (ezekben az ismétlők százalékaránya gyakran 1 0 % 
fölött mozog, ki tűnő eredménnyel meg csak a tanulók 4 — 6 % - a fejezte 
be tanulmányai t , és a tanulók lemorzsolódása is itt nagyobb arányú) . 



Az ún. tisztviselői vagy értelmiségi szakmákban tehát az eredmények 
sokkal jobbak, mint az ún. termelői szakmákban, ami egyben egy sa
játságos kettősség, illetve elitizmus visszatérésére utal . Az elitizmus nem 
eléggé t isztázott fogalmával kapcsolatban szükségesnek tart juk rámu
tatni ar ra , hogy a mi társadalmunkban senkinek sem lehet kifogása a 
nagyobb képességekkel rendelkező és önmagukban nagyobb törekvése
ket tápláló ifjak ellen. Elgondolkoztató és bizonyos szempontból káros 
jelenségnek tart juk viszont a jobb, tehetségesebb tanulóknak ilyen szak
mák szerinti nagyarányú elkülönítését. Ismeretes, hogy az egyes „ter
melői" szakmák (mint pl . a gépipari szakma) összetettségénél fogva az 
előmenetel (eredményesség) szempontjából jobb összetételű tanulókat igé
nyelne, mint amilyenek oda beiratkoznak. Mert végeredményben az 
elért eredményesség mögött az egyes szakmák vonzása húzódik meg: 
a Vuk-díjas és ki tűnő tanulók óriási többsége a felsorolt „el i t" szak
mák i rányába „özönlik", s a gyengébbek számára rendszerint csak a 
„termelői" szakmákban van hely. Ezen az aránytalanságon az elmúlt 
évek korlátozásai (a I I I . osztályba beiratkozó tanulók 70%-á t a „ terme
lői" és 3 0 % - á t az értelmiséginek vélt pá lyák felé irányítják) is csak 
némileg enyhítettek. 

A középiskolás ifjak továbbtanulási irányultságára kétségtelenül rá
nyomja bélyegét az egyes szakmák társadalmi helyzete és anyagi meg
becsülése, pl . a termelői, illetve részben még fizikai jellegű munka díja
zása, de az aránytalanságok kialakulásához feltehetően hozzájárult a 
vágyak és lehetőség közötti összhangtalanság az ifjúság egy részénél, ami 
az egyes szakmák lebecsüléséhez vezetett. Következésképpen az egyes 
hiányszakmákra már évek óta kevés tanuló iratkozik be, a foglalkoz
tatottság szempontjából telített szufficitáris szakmákra pedig tovább tar t 
a tódulat . 

Ezen a gazdasági fejlődés szempontjából káros jelenségen az okta tás
irányítás szervei (részben) úgy k ívántak vál tozta tni , hogy három évvel 
ezelőtt Vajdaság-szerte (hasonló megoldások az ország más részein is 
fellelhetők) ún. kísérleti tagozatokat nyitottak, amelyeket az utóbbi 
időben a I I I . szakképzettségi fokozat megszerzésére i rányuló képzésnek 
neveznek, ami egyben bizonyos értelemben zsákutcát is jelent az oda 
beiratkozó tanulók számára ( továbbtanulásuk csak különbözeti vizsgák 
útján válik lehetővé). (5. táblázat) 

Az 1983/84-es és az 1984/85-ös tanévben felmutatot t eredményeik az 
eredményesség természetes görbéjéről (a ki tűnő, jeles, jó, elégséges és 
elégtelen át lagosztályzatok arányos eloszlásától) i t t muta tnak legnagyobb 
eltérést (a kitűnők százalékaránya 0 és 6 között , a gyenge eredményt 
felmutatóké pedig 7,5 és 2 4 , 5 % közöt t mozog). Ennek mérlegelésénél 
figyelembe kell venni kezdeti túlzott megterhelésüket (az első osztály
ban a tan tá rgyak száma eleinte elérte a 20—21-et is). Mégis jogosan 
merül fel a kérdés: Milyen minőségű szakemberek kerülnek ki ezekről 
a tagozatokról? Mennyiben sikerül majd ezáltal reformmozgalmunk egy 



komoly fogyatékosságát pótolni és a kisipar számára megfelelő szak
embereket biztosítani? 

A kérdésnek szélesebb dimenziói is vannak , ami külön figyelmet ér
demel. 

A szakirányú oktatás hatékonyságának mennyiségi és minőségi 
vonatkozásai 

A szakirányú okta tásnak, a X . kongresszus ha tá roza ta inak szellemé
ben, a lapvető feladatköre, hogy a gazdasági és a gazdaságon kívüli tár
sadalmi tevékenységek számára mennyiségi és minőségi szempontból egy
aránt megfelelő kádereket képezzen — kielégítse a jelenlegi és a jövő
beli káderszükségleteket. Továbbá, hogy minden tanulót munká ra és a 
továbbtanulásra képesítsen. 

Ami a mennyiségi követelményeket és elvárásokat illeti, a helyzet 
ebből a szempontból sem teljesen kielégítő. A középfokú szakirányú 
(hivatásirányú) oktatás egyrészt úgyszólván senkinek sem kellő (jó
részt „kigondol t") profilú szakkádereket képezett, másrészt egyes igen 
keresett (deficitáris) profilú szakemberekben nem volt képes kielégíteni 
az igényeket. Ez részben nemcsak rajta múlott , hanem a tanulók pá
lyaválasztásán is, amihez érezhetően hozzájárultak a kádertervezésben és 
az oktatástervezésben muta tkozó hiányosságok is. A komolyabb mellé
fogások közül kiemeljük a képzési profilok túlzott felaprózását, ami 
többek közöt t megnehezítette a nemzetiségek nyelvén folyó szakember
képzést. 

A minőségi elemek elsősorban magukba foglalják a szakmai művelt
ség gerincét alkotó ismereteket, készségeket, jártasságokat, az általános 
és különleges képességeket és az elsajátítandó szakmával kapcsolatos 
szokás- és viszonyulási rendszert — az e téren elvárható szintet —, ami 
manapság a jó, korszerűen képzett szakembert jellemzi, ön igazga tás i 
rendszerünkben azonban mindez nem elegendő. Az oktatási rendszer
nek kötelessége a jövő szakembereit előkészíteni az önigazgatásba való 
tevékeny és tudatos bekapcsolódásra, ami felöleli a korszerű általános 
műveltségre a lapozódó széles körű tájékozottság — át tekintő és lényeg
látó képesség — s megfelelő nézetek és álláspontok és pozit ív személyi
ségjegyek kialakítását . 

Milyen mértékben rendelkeznek mindezzel azok az ifjak (és felnőt
tek), akik a szakirányú oktatás közép fokozatát eredményesen feje
zik be? 

Ez a kérdés állott vizsgálódásunk középpontjában, amikor a gyárak
ban, az oktatási központokban és az egyetemen ada toka t gyűjtöttünk 
és kérdőívek segítségével, valamint elmélyült interjú alkalmazásával meg
bízható információkhoz k ívántunk jutni . 

Az anyagi termelés 22 társult munka szervezetében, egy egészségügyi 
központban és egy községi képviselő-testületben értékes információkhoz 



ju to t tunk az elmúlt években végzett fiatal szakemberek minőségi ele
meire, értékeire vonatkozóan. Szinte egybehangzó vélemény alakult ki 
hiányos szakmai, mindenekelőtt gyakorlati felkészültségükről. Sehol 
sem vontak azonban kétségbe, hogy a képzettség IV. fokozatával ren
delkező ifjak között egyesek rendelkeztek a jó szakemberré válás a lap
feltételeivel, és a továbbiakban a munkaszervezeten múlik, milyen szak
embert , , farag" belőlük. A helyzet ál talában érezhetően jobb volt azok
ban a gyárakban, amelyek többet törődtek a fiatal káderek képzésével 
és jobb feltételeket biztosítottak gyakorlat i képzésükre (a kikindai Liv-
nicában pl. külön műhelyt szereltek fel, amelyben a tanulók a gyakor
lati képzés minden fázisán á tha ladnak) . Ezzel összefüggésben feltétle
nül ki kell emelni a társult munka szerepvállalásának fontosságát a 
szakemberképzésben. Oktatói-nevelői feladatköre elsősorban ebben nyil
vánul meg.* 

A gyárakban és más nem gazdasági munkaszervezetekben kifejezésre 
jutot t értékeléssel nagyjából egyetértettek az oktatási központok veze
tői, tanárai és maguk a végzett szakemberek is. Senki sem elégedett az 
elért szinttel — hatékonysággal. Az utóbbi időben már a hivatalos fó
rumokon — pl. a Tar tományi Oktatásügyi Bizottság ülésén — is meg
ál lapí tot ták, hogy a középfokú szakirányú oktatás nem képesíti növen
dékeit kellő mértékben sem a munkára, sem a továbbtanulásra. Vajon 
ez a megállapítás azt jelenti-e, hogy a kettős célt lehetetlen ugyanazon az 
elvárt szinten megvalósítania vagy inkább e célok értelmezésében és 
megvalósításuk módozataiban kell a hibát keresni? Kétségtelen, hogy a 
tanulók ambíciójuk, képességeik és irányultságuk szerinti differenciá
lódása nem jutot t eléggé kifejezésre, ami a rendelkezésre álló szellemi 
kapacitások és tanulmányi idő ésszerűtlen kihasználásához vezetett, majd 
a hatékonyság rovására ment. 

Vajdaságban a szakképzettség IV. fokozatát megszerzett tanulók 
52—60%-a folytat ta a nyolcvanas évek elején tanulmányai t az egye
temen vagy a főiskolákon (6. táblázat) . Az egyetemi okta tókkal és az 
egyetemi és főiskolai hallgatókkal folytatot t interjúnkban többen mu
ta t tak rá az átjárhatóság elvének egyoldalú és helyenként téves alkal
mazására, ami szintén magában hordozta az ésszerűtlenség csíráit. Ez
zel visszakanyarodunk a differenciálás kérdéséhez: Mit kellene a közép 
fokozaton nyújtani annak, aki nem kíván továbbtanulni (pl. az egész
ségügyben ápoló kíván lenni), és mit annak, aki továbbtanulásra készül? 

A kérdések és dilemmák halmaza merül tehát fel, amelyekre részben 
munkánk következő fejezetében kísérelünk meg választ adni. 

A szakirányú oktatás hatékonyságának fontosabb tényezői 

Az emberi tevékenység minden területén bizonyos tényezők és körül
mények határozzák meg a munka hatékonyságát . Mivel az okta tás a 
legösszetettebb és legdinamikusabb társadalmi rendszerek közé tar tozik, 



természetes, hogy reá különböző tényezők hatnak. Kölcsönhatásukban 
gyakran fékező, gátló elemek vegyülnek, ami megnehezíti hatásfokuk 
pontos fel tárását . 8 

Először a két a lapvető személyi tényező, & tanuló és a tanár jelentő
ségére k ívánunk rámuta tn i . 

A tanuló 
Minden tanuló, aki a szakirányú oktatás I I I . osztályába iratkozik, 

meghatározot t óhajokat és törekvéseket táplál magában és elvárásokat 
támaszt magával szemben, ami hajlamaival, k ibontakozó képességeivel 
együtt — belső motivál tságának alappillérét képezi. Az általános isko
lában és az egységes középiskolában szerzett (tartós) tudásával , alapkész
ségeivel, jár tasságával , munkaszokásaival , a tanulás és az iskola iránt 
kialakí tot t viszonyulásával pedig magában hordozza továbbtanulásának 
legfőbb feltételeit is. 

Tanulmányi eredményeire, további előrehaladására több (más) tényező 
és körülmény hat , amelyek közül motiváltságának fokát külön kiemel
jük. A kellő motiváltság hiányát már említettük. Ez elsősorban a gyen
gébb tanulókra jellemző, és szoros kapcsolatban van a pályaválasztás
sal. 

Ismeretes, hogy nálunk a pályaválasztási tanácsadás és ál talában a 
tanulók pályairányí tása nem eléggé fejlett. Ehhez hiányzik az általános 
iskolában egy ún. orientációs szakasz, amelyre az irányítás szakasza 
épülne. Ezér t ezen a téren gyakran különböző spontán hatások érvénye
sülnek, s nem jut eléggé kifejezésre az egyéni és a társadalmi érdekek 
és lehetőségek összhangja. A tanulók egy része nincs eléggé t isztában 
önmagával — mit is szeretne elérni. 

Ezt a bizonytalansági érzést és a motiváltság alacsony szintjét még 
fokozza a társadalmunkban égető kérdéssé vált munkanélküliség, és kü
lönösen az, hogy a munkanélküliek közel 4 0 % - a Vajdaságban 1985-ben 
a középiskolai végzettségű ifjak soraiból került ki-

Hatással van erre, s ezáltal a hatékonyságra, az oktató-nevelő munka 
nem kielégítő motiváló (bátorító, ösztönző) hatása, továbbá az, hogy a 
tanulók egy része nehezebben illeszkedik bele a szakmai képzés rend
szerébe (és az oktatási központ munkarendjébe). És végül a háttérben 
sokaknál fontos tényezőként húzódik meg a tanulók nem kedvező szo
ciális helyzete, és az ebből eredő anyagi nehézségek, há t rányok. Ennek 
enyhítésére, illetve megoldására tett társadalmi erőfeszítések még min
dig nem teljesen kielégítőek (Vajdaságban az elmúlt tanévben összesen 
mindössze 11 középiskolás tanulóotthon működöt t — 1740 férőhely-
lyel). 

A tanár 
A tanár mint az oktató-nevelő munka irányítója és szervezője a haté

konyság legfontosabb tényezői közé tar tozik. 
Személyisége és munkateljesítménye elsősorban a következőktől függ: 
— pozit ív és negatív személyiségjegyeitől, nézeteitől, álláspontjaitól: 



— a hivatáshoz, taní tványaihoz, munkatársaihoz való viszonyulá
sától, 

— a hivatásra való felkészültségétől (milyen mértékben rendelkezik 
a korszerű pedagógusra jellemző komplet t szakmai, pedagógiai-pszicho
lógiai stb. képzettséggel), 

— a társadalmi és anyagi helyzetétől, és 
— a jobb, korszerű munkára való motiváltságától. 
Kétségtelen, hogy ezek a komponensek, mint a hatékony munka fel

tételei, a középiskoláinkban működő 4490 pedagógus nagy részénél ki 
sebb vagy nagyobb mértékben hiányoznak, illetve nem domborodnak ki 
az e lvárható mértékben. 

Ennek okait mindenekelőtt pedagógusképzésünkben, a ha tékonyabb és 
az alkotó munkára való serkentés h iányában — az ún. értelmiségi 
egyenlősdi gyakori dominanciájában —, valamint egy határozot tabb kö 
vetelményrendszer és az iskolák és a pedagógusok munkáját felölelő 
értékelési rendszer h iányában kell keresnünk. 

A tárgyi tényezők — feltételek közül a következőket emeljük ki : 
Az oktatás anyagi alapja csak részben felel meg a több tekintetben 

már elavult tá vál t normat íváknak, szabványoknak. Ebben a tekintetben 
a helyzet jobb, mint egy évtizeddel ezelőtt volt (ehhez hozzájárult az 
amortizáció célszerű felhasználása is sok környezetben), de ugyanakkor 
nagy eltérések, különbségek tapaszta lhatók nemcsak a kialakult feltéte
lekben, hanem a rendelkezésre álló kapacitások felhasználásában is. 

A középiskolai hálózat és a kapacitások kihasználásának folyamatban 
levő ésszerűsítése, valamint egyes elavult tá vált előírások korrigálása 
feltehetően a helyzet javulásához vezet ezen a téren. 

A tankönyvvel és egyéb forrásmunkákkal való ellátás sem mennyisé
gi, sem minőségi szempontból nem kielégítő — és az e téren tapasztal
ható hiány a nemzetiségi tagozatokban még nagyobb arányú —, és csak 
a jövőben megvalósuló egységesített köztársasági szintű tankönyvkiadás 
és ellátás hozhat ezen a téren jelentősebb javulást. Elsősorban a tan
könyvhiánynak tudha tó be, hogy a tanulók a szaktantárgyakból gyak
ran nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű és minőségű (tartós, a lkal
mazható) tudással, s hogy olvasási készségük sem kielégítő. 

A tankönyvhiány egyik szembetűnő következménye még, hogy az 
oktató-nevelő munkában szinte újraélesztette a már rég tú lha ladot tnak 
(és sokaknál elfelejtettnek) vélt tol lbamondást (diktálást) . 

A tárgyi tényezők közül megemlítjük még: 
— a pedagógusok és a tanulók arányszámát: ezen a téren, különö

sen a nemzetiségek nyelvén folyó oktatásban — a tanulói létszám csök
kenése folytán — jelentős javulás tapasz ta lható ; 

— az iskolai rendtartást, illetve munkarendet, valamint a tanulók 
előmenetelének rendszerét, amelyek sok hagyományos elemet (megoldási 
módozatot) t a r ta lmaznak, és sokszor inkább gátolják, mintsem elősegítik 
a tanár i és a tanulói önállóság és kreativitás kibontakoztatását . 

Ezzel szoros kapcsolatban van a munkaszervezés és külön az okta tó-



nevelő munka (a tanítás) szervezeti felépítése, amely jórészt elavult el
veken és elméleti tételeken alapszik. 

Az óra- és tantervek kérdését e t anulmányunk keretei közöt t csak 
érinteni tudjuk, bár az oktató-nevelő munka eredményessége a tan
tervekben meghatározott feladatok megvalósításában és a tantervi anyag 
átvitelében, illetve befogadásában jut kifejezésre. A tantervkészítés az 
igen összetett és felelősségteljes feladatok közé tar tozik, amely alapos 
felkészültséget és hozzáállást , valamint jó szervezést igényel. A problé
ma ezen a téren azzal kezdődött , hogy a rendelkezésre álló, részben 
már elavult a tantervelméletet a kia lakí tot t munkacsoportok egyrészt 
nem használták fel, másrészt pedig nem eléggé önállóan és alkotó mó
don alkalmazták. A reform előkészítő és kezdeti szakaszában szinte szó
ba sem került a korszerűbb megoldások (integrált tantervek, komplex 
tantárgyak, egzempláris anyagkiválasztás) alkalmazása, az egész folya
mat meglehetősen szervezetlenül és a „bejáródot t" hagyományos meder
ben bonyolódott le. Az ilyen munka azt eredményezte, hogy sok eset
ben a régi hibák (az intellektualizmus, maximaiizmus, az elméleti és a 
gyakorlati képzés összhangtalansága, egyes anyagrészek duplázása stb.) 
igen gyakori jelenséggé vál tak, és a későbbi korrekciók sem voltak szak
mailag, pedagógiailag kellőképpen megalapozva. Így egyes szaktantár
gyak anyagának teljes feldolgozása a pedagógusokat többször szinte 
megoldhatat lan feladatok elé á l l í to t ta . 4 

Hogy milyen lehet az ilyen munka hatékonysága, azt nem nehéz 
megjósolni. 

Az oktató-nevelő munka minőségi kibontakozását tehát sok tényező 
és körülmény gátolta. Ezért szükségszerűen magában hordozta , hordoz
za az elavult mozzanatok és sajátosságok egész sorát, amelyek közül el
sősorban az oktatás és a nevelés egységének hiányát , továbbá az okta tás 
két fő mozzanatának , a tanítás és a tanulás egységének hiányát , valamint 
a tanulók osztályzásának elavultságát emeljük ki. 

A hagyományos, jórészt elavult tá vált munkaformák, módszerek és 
eszközök alkalmazásába az utóbbi időben egyes oktatási központokban 
és középiskolákban mindinkább „belevegyülnek" a korszerű oktatási 
technológia egyes elemei, ami még mindig nem jelenti a korszerűsítés 
irányába tör ténő nagy fordulat bekövetkezését. Továbbra is problémát 
jelent a nevelőmunka bizonyos fokú háttérbe szorulása — a diákönigaz
gatás fejletlensége is ezt bizonyítja —, ami jelentősen csökkenti a dialek
tikus egységbe fonódó oktató-nevelő munka hatékonyságát : nem járul 
eléggé hozzá a helyes nézetek, ál láspontok, viselkedés- és magatar tás
mód, a munkaszokások fejlesztéséhez, ami a tanulási eredményekre is 
kihat. 

A taní tás és a tanításon kívüli tanulói tevékenységekben (szakköri 
munkában, önigazgatói aktivitásban) tapasztal t fogyatékosságok mélyebb 
okait a középiskolák és oktatási központok pedagógiai vezetésében be
következett lemaradásban kell jórészt keresnünk. (Fent említett köny
vem második és harmadik részének 5., illetve 6. fejezetében ezzel a kér-



déssel részletesen foglalkozom). Ennek egyik, a munkára rossz hatással 
lévő következménye, hogy középiskoláinkban senki sem rendelkezik tel
jesen megbízható információkkal az elért színvonalról , a fogyatékossá
gokról, a megoldásra váró problémákról . Enélkül pedig lehetetlen el
jutni a valóságot feltáró diagnózisig és a mozgósítólag ható prognózi
sig — lehetetlen komolyabb és hatékonyabb fejlesztő tevékenységet ki
fejteni. 

A pedagógiai vezetés egyik fontos feladata a tudományos v ívmányok 
átvitele a gyakor la t ra , a kipróbál t és megfelelőnek látszó elmélet a lkal
mazásának elősegítése. Ezen a téren is nagy a lemaradás és az ingadozás. 
Ugyanakkor kutatásaink alapján megál lapí tható, hogy egy-egy jó, krea
tív iskolaigazgató, a nevelőtestület igyekvő és törekvő tagjaira támasz
kodva, képes hozzájárulni egy újításokra hajló és újításokat szorgalma
zó reformlégkör kialakulásához, ami egyben a magasabb szint és a na
gyobb hatékonyság elérésének is fontos záloga. 

Végül még a szakirányú oktatás hatékonyságának két fontos ténye
zőjét említjük: 

— a társult munka, elsősorban a gazdaság hozzáállását, segítőkészsé
gét és felelősségérzetét, valamint a felmerülő problémák megoldásában 
és a közösen vállal t feladatok megvalósításában való tevékeny részvéte
lét, és 

— az oktatásirányítás hatékonyságát. — Az eddigi akcióirányultságú 
irányítás, valamint az irányítás korrekt ív jellegének dominanciája nem 
volt eléggé képes egy tudományosan megalapozott és távla tokban is el
fogadható — prevent ív jellegű — fejlesztési stratégia kimunkálására és 
megvalósítására. Tehá t ezen a téren is fordulatra , mélyreható vál tozá
sokra van szükség. Az irányítás minden szintjének — az önigazgatás 
feltételei közöt t — képessé kell válnia a közelebbi és távolabbi cél meg
határozására és a célhoz vezető utak (intézkedések) kijelölésére — az 
optimalizációs, a minden tekintetben nagyobb hatékonyság megvalósítása 
érdekében. Ezzel egyúttal már az előttünk álló feladatok meghatározá
sára tér tünk rá. 

Következtetések, javaslatok 

Kuta tómunkánk eredményei elég meggyőzően támaszt ják alá felte
vésünket, miszerint az utóbbi évtizedben (és ál talában) sem az elmélet
ben, sem a gyakorla tban nem foglalkoztunk eleget az oktatás és külön 
a szakirányú oktatás hatékonyságának bonyolult kérdéseivel, ami rá is 
nyomta bélyegét a középfokú szakirányú oktatásra . 

A szakirányú okta tás hatékonyságának teljesen pontos és egzakt meg
állapítására egyelőre még nem rendelkezünk egy minden részletében ki
dolgozott metodológiával és eljárásmóddal, valamint az ehhez szüksé
ges eszközökkel ( instrumentumokkal) . Az összegyűjtött és elemzett ada
tok és információk, és külön a személyi és tárgyi tényezők, elsődleges és 



másodlagos bemeneti tényezők és a legfőbb kimeneti tényező elemzése 
elég meggyőző érvet ta r ta lmaznak szakirányú oktatásunk nem kielégítő 
hatékonyságára vonatkozólag. Az okta tás eme alrendszerének kimene
teli tényezői, a végzett szakemberek többségükben minőségileg (sokan 
közülük mennyiségileg, profiljuk szempontjából sem) nem felelnek meg 
a hozzájuk fűzött társadalmi és egyéni követelményeknek és elvárások
nak. 

Ennek okait egyrészt az oktatási rendszerben, másrészt a rendszer mű
ködésében és a hatékonyságot meghatározó tényezőkben és körülmé
nyekben kell keresni. Következtetésképpen megál lapí tható , hogy szükség 
van a mostani szakoktatási rendszer alapos á ta lak í tására , tökéletesíté
sére. A technológiai fejlődéssel összhangban szükségünk van egy min
den tekintetben korszerű oktatási rendszerre, amely magába foglalja az 
adaptivi tás képességét — az új, megvál tozot t körülményhez való gyors 
a lkalmazkodást és a rugalmasságot —, a követelményeknek megfelelő 
új szervezeti formák és intézmények létrehozásának képességét. 

Az ilyen jellegű, nagy horderejű fejlesztéshez meg kell teremteni a 
szükséges t ámpontoka t : a tudományban, a tudományos intézményekben, 
a szakszolgálatokban az iskolán kívül és belül, az innovációs, dokumen
tációs és tájékoztatási központok létesítésében, a kiadói tevékenységben 
és magukban az iskolákban, az oktatási központokban, létrehozva ben
nük az önfejlesztés feltételeit. 

Már a közeljövőben, a szükséges feltételek biztosí tásával párhuzamo
san, a társult munkának , különösen a nagyobb termelőüzemeknek (mun
kaszervezeteknek) fokozatosan mind nagyobb részt kell vállalniuk a 
középfokú szakmai képzésből, saját képzési központjaik létrehozásával 
illetve felújításával. 

Gyorsabb ütemű és egyenletesebb fejlődésre, a rendelkezésre álló erők 
teljes összefogására és egy céltudatosabb, minden fontos tényezőt és ele
met felölelő oktatáspol i t ikára és fejlesztési stratégiára van szükség. 

Az eddig megtett út tárgyilagos elemzése, a fejlődés gá t ló tényezőinek 
feltárása és a szakirányú oktatás hatékonyságának megállapítására tett 
kísérlet ehhez jelentős támpontul és útmutatásul szolgálhat. 

Jegyzetek 
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MELLÉKLET 

A Z Á L T A L Á N O S I S K O L Á T V É G Z E T T T A N U L Ó K T O V Á B B T A N U L Á S A 
( B E K A P C S O L Ó D Á S A ) AZ EGYSÉGES K Ö Z É P I S K O L Á B A N 

1. táblázat 

A z általános 
iskola befejezé
sének tanéve 

A z általános 
iskolát befejezte 

Az egységes 
középiskolába való 
beiratkozás tanéve 

A beiratkozott 
tanulók létszáma 

1980/81 24320 1981/82 22900 94,2 
1981/82 23512 1982/83 21801 92,7 
1982/83 22587 1983/84 19975 88,4 
1983/84 22612 1984/85 19873 87,9 
1984/85 22821 1985/86 19111 83,3 

* A százalék kiszámításakor az általános iskolát az e lőző tanévben befejezett tanulók 
létszámát vettük alapul. 

AZ EGYSÉGES K Ö Z É P I S K O L Á B A N ELÉRT E R E D M É N Y E K 

2. táblázat 

Tanév 
A z egységes 

középiskolába 
beiratkozott 

Tanév 
A z egységes 
középiskolát 

befejezte 
°/o 

1979/80 26961 1980/81 19025 70,6 
1980/81 26722 1981/82 18946 70,9 
1981/82 25786 1982/83 17807 69,1 
1982/83 24824 1983/84 17175 69,2 
1983/84 22111 1984/85 16095 72,8 

* A táblázatokat mr. Mimics Károly állította össze 

A Z EGYSÉGES K Ö Z É P I S K O L Á T V É G Z E T T T A N U L Ó K T O V Á B B T A N U L Á S A 
( Á T M E N E T E L E ) A S Z A K I R Á N Y Ú O K T A T Á S III. O S Z T Á L Y Á B A 

3. táblázat 

A z egységes 
középiskola befi 
jezésének tanév< 

A z egységes 
középiskolát 
befejezte 

A III. osztályba 
való beiratko
zás tanéve 

A III . osztályba 
beiratkozott 

1980/81 19025 1981/82 18985 99,8 
1981/82 18946 1982/83 18690 98,6 
1982/83 17807 1983/84 17674 99,3 
1983/84 17175 1984/85 16255 94,6 
1984/85 16095 1985/86 15296 95,0 



A S Z A K I R Á N Y T ) ( H I V A T A S I R A N Y Ű ) O K T A T Á S B A N E L É R T E R E D M É N Y E K 

4. táblázat 

A III . és I V . Tanulmányl ikat a IV. 
Tanév osztályba T a n é v osztályban °/o 

beiratkozott befejezték 

1979/80 20966 1980/81 15849 75,6 

1980/81 2 0 9 2 2 1981 /82 14801 70,7 

1981 /82 20059 1982 /83 13448 67,0 

1982/83 20048 1983 /84 13224 66,0 

1983/84 18773 1984/85 13267 70,7 

A III . K É P Z E T T S É G I F O K O Z A T MEGSZERZÉSÉRE S Z E R V E Z E T T KÍSÉRLETI 
K Ö Z É P I S K O L Á B A N E L É R T Á T L A G E R E D M É N Y E K 

5. táblázat 

Átlageredmények szerint 

a b ü 
S rt JQ 

c 
«3 
3 

s 
60 

1983/84 1490 100,0 21 1,4 182 12,2 703 47,2 353 23,7 231 15,5 

1984/85 2903 100,0 66 2,2 349 12,0 1154 39,7 816 28,3 518 17,8 

A K Ö Z É P I S K O L Á T V É G Z E T T T A N U L Ó K Á T M E N E T E L E ( B E K A P C S O L Ó D Á S A ) 
A F E L S Ő O K T A T Á S B A 

6. táblázat 

A középiskola 
befejezésének 
tanéve 

A szakképesítés 
IV. fokozatát 
megszerezte 

A z I. szemeszterre 
va ló beiratkozás 
éve 

Ojonan beirat
kozot t hal l
gatók I. év. 

•/• 

1980/81 15849 1981 /82 8272 52,2 

1981/82 14801 1982/83 8680 58,6 

1982/83 13448 1983/84 8111 60,3 

1983 /84 13224 1984/85 7200 54,4 

1984/85 13267 1985/86 — — 
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Rezime 

Efikasnost usmerenog obrazovanja srednjeg stupnja 

Ovaj studij se zasniva na petogodišnjem istraživanju i predstavlja nasta
vaj i dopunu studija, objavljenog u 3—4 broju Letiink-a 1983. godine. U uvod-
noi-, delu autor ukazuje na sve veću aktuelnost ove problematike i upozorava 
na relativnu vrednost ocena, na kojima Se prikazivanje efikasnosti obrazova
nja kod nas najčešće bazira. Osnovno merilo efikasnosti je doprinos pojedi
nih stupnjeva obrazovanja individualnom razvoju učenika i opštedruštvenom 
ra?roju. 

li prvom poglavlju brojčanim pokazateljima ilustruje postignuti uspeh u za
jedničkoj srednjoj školi kroz pet školskih godina u Vojvodini — koji se smat
ra nezadovoljavajućim — i na osnovu rezultata anketiranja i intervjuisanja 
vefeg broja nastavnika i učenika pokušava da otkrije nedovoljnu efi-
katnost tog stupnja obrazovanja. Determinante takvog stanja, između os
talog, pronalazi i u činjenici da su društvena očekivanja u nas prema opšte-
obtazovnim osnovama (vrednostima) u čoveku (radniku i građaninu) još uvek 
nejovoljno prisutna. Nedostatak te spoljne motivacije svakako negativno utiče 
na unutrašnju motivisanost učenika koja se kod mnogih na dosta niskom 
nivou. 

U sledećem poglavlju se prikazuju rezultati postignuti u III i IV razre
du, kao i u tzv. eksperimentalnim odeljenjima, usmerenog obrazovanja. Na tom 
PQlju se uočavaju velike razlike po strukama i smerovima i u vezi sa time 
atitor upozorava na novi vid elitizma, kao i na još uvek prisutne ostatke 
diulizma u usmerenom obrazovanju. 

Nakon što konstatuje da ovaj stupanj usmerenog obrazovanja ne ostvaruje 
u očekivanoj (ili potrebnoj) meri ni jedan od osnovnih ciljeva — ne osposob
ljava mlade u dovoljnoj meri ni za rad, niti za dalje obrazovanje — poku
šava da identifikuje bitne, subjektivne j objektivne faktore efikasnosti usme
renog (profesionalnog) obrazovanja. Ukazuje i na kvalitativne slabosti u ob-
r^jovno-vaspitnom radu i posebno na slabosti u pedagoškom rukovođenju ško
lom i u upravljanju obrazovanjem. Na kraju navodi niz predloga, usmerenih 
kj podizanju nivoa i efikasnosti usmerenog obrazovanja u nas. 

Resummee 

Wirksamkeit der richtungsorientierten Mittelstufenbildung 

Diese Studie ist auf fünfjährige Untersuchungen zurückzuführen und bedeu
tet Fortsetzung und Ergänzung der Untersuchungen die im Nummer 
3—4 des „Létünk" von 1983 publiziert wurden. In Einführungstiel weist 
tfer Verfasser auf die immer grössere Aktualität dieser Problematik hin, 
Mnd macht auf den relativen Wert der Schätzungen aufmerksam, auf denen 
sich das Vorlegen der Erfolge der Bildung meistens beruht. Das grundlegende 
Mass der Wirksamkeit ist der Beitrag einzelner Bildungsstufen zur individueller 
Entwicklung der Schüler und sogar der allgemeingesellschaftlicher Entwick
lung. 



Im ersten Abschnitt, wird mit zahlenmässigen Daten, das erlangte Resultat 
in der Mittelschule von fünf Schuljahren in der Vojvodina vorgeführt — das 
als ungenügend betrachtet werden kann., — und es wird versucht, durch Er
klärung mehrerer Lehrer und Schüler, die ungenügende Wirksamkeit dieser 
Bildungsstufe zu entdecken. Determination dieser Lage findet sich zwischen 
Anderem in der Tatsache dass die gesellschaftliche Erwertungen bei uns, gegen
über der Grundlagen und Werten der Allgemeinbildung im Menschen (Ar
beiter und Bürger) ungenügend vorhanden sind. Der Mangel dieser äusseren 
Motivation wirkt selbstverständlich auf die innere Motivation der Schüler, die 
bei Vielen auf ziemlich tiefen Niveau liegt. 

Im nächsten Kapitel werden die Erfolge in der I I I . und IV. Klasse vorge
legt, sowie in den sogenannten Versuchsklassen der richtungsorientierten Bil
dung. Dabei werden grosse Unterschiede bei einzelnen Fächern und Richtun
gen festgestellt, und wird vom Verfasser auf eine neue Art des Elitismus hin
gewiesen, sowie auch auf die noch bestehenden Reste der Zweideutigkeit in der 
richtungsorientierten Bildung. 

Nachdem es konstatiert wird, dass diese Stufe der richtungsorientieren Bil
dung nicht in erwartetem (oder nötigem) Masse, keinen der grundlegenden 
Ziele erreicht-rüstet die Jungen nicht in genügendem Masse, weder zur Ar
beit, noch zur weiteren Bildung vor — , versucht der Verfasser die reellen, 
subjektiven und objektiven Faktoren der Wirksamkeit der richtungsorientier-
ter (der professioneller) Bildung zu identifizieren. Er weist auf die qualitative 
Schwächen in der Bildungs- und Unterrichtungsarbeit hin, und besonders auf 
die Schwächen in der pädagogischen Führung der Schulen und besonders in 
der Regelung der Bildung. Zuletzt legt er eine Reihe von Vorschlägen vor, die 
zur Erhöhung des Niveaus und der Erfolgsamkeit der richtungsorientierter 
Schulbildung führen können. 

Zsolnay-eozin, dombormű, Nikelszky Géza terve 


