
Általános iskolai oktatás Tökölön

Tökölön a fiatalkorúak intézetében 1963 óta folyik szervezett általános isko
lai oktatás. A régi anyakönyveket lapozgatva szembetűnik a végzősök alacsony 
létszáma. Rendszerint harminc diák jutott iskolai bizonyítványhoz. Akkoriban a 
megismerés vágya, a tudásszomj hajtotta a tanulókat. Az elítéltek önkéntes ala
pon vettek részt az általános iskolai oktatásban.

Azóta a helyzet sokat romlott. A bűnöző fiatalok száma nőtt, iskolázottsága 
csökkent. A spontánul szerveződő képzési forma elégtelennek bizonyult. Nem 
véletlen, hogy 1979-ben az Elnöki Tanács 11. sz. törvényerejű rendelete és az 
1979. évi IM számú rendelet 32. §-a kötelezővé tette a 40. életévét be nem töltött 
elítélt részére az általános iskolai oktatást. A középiskola ma is a régi módon 
szerveződik.

Intézetünkben 1982 előtt évente indítottunk gimnáziumi képzést a továbbta
nulni szándékozók részére. 1982 óta sajnos egyetlen csoportot sem sikerült szer
vezni, mert az elítéltek többsége igen alacsony iskolázottságú, esetenként félanal
fabéta. Ez a hátralépés viszont azzal az előnnyel járt együtt, hogy a tárgyi feltéte
lek hiánya nem vált kritikussá az általános iskolában.

A közel 300 fogvatartottból 14 tanulócsoportot állítottunk össze. A váltott 
műszak jóvoltából 8 tanteremben folyt az oktatás. így a szak- és betanított kép
zést is meg tudtuk oldani helyben. Az őszi—téli hónapokban bekerülő elítéltek 
felborítják ezt a nehezen kialakított rendet: a pedagógusok joggal panaszkodnak 
a zsúfoltságra.

A tanulók létszámához viszonyítva igen magas — négy csoportot kitevő — 
volt az analfabéták száma. 5—6. osztályban három, 7—8. osztályban pedig hét 
tanulócsoportot indítottunk. A nevelési-oktatási feladatokat 15 pedagógus látta 
el. Időnként sor került nevelőtisztek bevonására is.

Igyekeztünk az oktatás tárgyi feltételeit javítani, a szemléltetőeszközök körét 
bővíteni. Az intézetben működő központi stúdió bevonásával a pedagógusok szí
nesíteni tudják óráikat az iskolatévé, illetve a rádió egy-egy adásával. A tanulók 
az előírt kötelező és ajánlott olvasmányokat jól felszerelt helyi könyvtárból köl
csönözhetik ki. Jelentős beruházás volt a képmagnó. Széles körű felhasználása 
napjainkban igazolja az akkori döntés helyességét.

Tanulóink az év eleji ismerkedés, felmérés után eltérő szorgalommal sajátí
tották el a tananyagot. Sok esetben kevésnek bizonyult az osztályfőnök segítő 
szándéka. Néhányan hiába ültek az iskolapadba, nem ízlelték meg a tudás örö
mét. Négyen kénytelenek voltak évet ismételni, nyolc tanuló eredményes javító- 
vizsgát tett, csoportonként két tanulót részesítettek dicséretben.

Az iskola felelőssége

Lénárd Ferenc A pedagógiai pszichológia szerepe a fiatalkorúak törvénysér
tésének megelőzésében c. írásában azt kutatja, hogy a tankötelezettségi törvényt
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teljesíteni nem képes iskolai intézmények mennyiben járulnak hozzá a fiatalkorú 
bűnözők létszámának emelkedéséhez. Gondolatait alátámasztják az 1981. évi 
népszámllás adatai is, amelyek szerint a tanulók 10%-a túlkoros (azaz 14 éves ko
ráig nem fejezi be az általános iskolát). Ezek nagy része a veszélyeztetett tanulók 
közül kerül ki.

Nem minden túlkoros, veszélyeztetett tanuló lép a bűnözés útjára, de a bűn
elkövető fiatalkorúak 4-5%-a analfabéta, többségük csupán az 5—6. osztályt vég
zi el. Az iskolák nem tudják érvényesíteni a minden magyar állampolgárra vonat
kozó tankötelezettségi törvényt ; ami a területi megoszlást illeti, legkevésbé Bara
nya, Hajdú-Bihar és Borsod megyében.

A család mellett óriási szerepe van az iskolának a deviáns magatartású fiata
lok nevelésében. Ha a tanárok időben észrevennék a diákok vészjelzéseit, ha job
ban odafigyelnének a tanulók személyes problémáira, akkor talán kevesebb fia
tal kerülne a vádlottak padjára. Természetesen nem egyedül az iskola feladata a 
prevenció, de sokat tehet annak érdekében, hogy a halmozottan hátrányos hely
zetű diák ne váljék bűnözővé.

Ha a tankötelezettségi törvényt teljesíteni nem tudó területeket és a bűnözés 
szempontjából legfertőzöttebb megyéket megvizsgáljuk — szembetűnő az egybe
esés. Az alacsony iskolázottságú településeken több bűncselekményt követnek el. 
Hisz a rossz körülmények között élő népes családokban újratermelődő hátrányo
kat az iskola nem tudja kiegyenlíteni.

Az 1983 —1984-es tanévben százzal több elítélt kezdte meg — 18 csoportban 
— tanulmányait. Tovább emelkedett az analfabéták száma, az 5—6. osztályosok 
létszáma pedig megkétszereződött. Ennek ellenére tárgyi feltételeink alapvetően 
nem változtak. Nem tudtuk bővíteni a tantermek számát, egy-egy osztály foglal
kozását néha a körleten kellett megtartani. Ez természetesen előnytelenül hatott 
a fegyelmi helyzet alakulására.

Az idén is gondot okozott az óraadók biztosítása. 27 pedagógus látta el az 
oktatást, ám nyolcán — túlterheltek lévén — csak fél műszakot vállaltak. A 40 Ft- 
os óradíj kellőképpen senkit sem ösztönöz. Még osztályfőnöki megbízatás esetén 
is csupán 200—300 forintos pótlékkal növelhető a tanárok fizetése.

Az 1984—1985-ös tanévben igyekeztünk az 1984-ben közreadott nevelésfej
lesztési koncepciót oktató-nevelő munkánk során felhasználni. Mivel a koncep
ció nyomatékosan hangsúlyozza az elítéltek pedagógiai szempontú csoportosítá
sának fontosságát, ezért különválasztottuk a 16 éven aluli tanulókat, és indítot
tunk egy összevont alsó és felső tagozatos csoportot.

Intézetünkben a 16 éven aluli tanulókat — kérelmükre — 4, maximum 6 
órás munkaidőben foglalkoztatjuk. Elsődleges feladatuk tehát a tanulás. Az 
1984—1985-ös tanévben például az alapvető ismereteket és készségeket 320 órá
ban sikerült velük elsajátíttatni. A 16 éven felüli tanulócsoportok szervezésekor a 
munkahelyi hovatartozást vesszük leginkább figyelembe. Általában azonos foko
zatú, őrzésbiztonság szempontjából hasonló kategóriába tartozó elítéltek dolgoz
nak egy-egy munkaterületen, így a koncepció elvárta differenciálási elvet nagyjá- 
ban-egészében sikerül érvényesítenünk.

A Dolgozók Általános Iskolája speciális feladatokat kell hogy megoldjon a 
fiatalkorúak börtönében. A felnőttoktatás hétköznapi teendői között emlegetjük 
az analfabétizmus, továbbá a műveltségbeli egyenlőtlenség megszüntetését. De 
hosszabb távon — úgy véljük — feladata a társadalmi mobilitás előmozdítása is. 
Mivel azonban a büntetésvégrehajtási intézetekbe az elítéltek többsége elmara
dott szociális közegből érkezik, ráadásul egy részük mentálisan retardált, sérült 
személyiség, iskoláink a felnőttoktatás ez utóbbi funkciójának megvalósítására 
nem képesek.
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A 16 éven aluli tanulókat részmunkaidőben foglalkoztatjuk

A fiatalkorúaknál mindezek a problémák élesebben jelentkeznek. Világnéze
tük, személyiségük kialakulatlan. A felnőtté válás küszöbén állva magukban hor
dozzák szűkebb és tágabb környezetük legtöbbször káros hatásait. Nekünk kell 
meglévő ismereteikhez igazodva ezeket némileg enyhíteni. Felébresztve érdeklő
désüket a körülöttük lévő világ iránt, felvillantva számukra egy reális életterv le
hetőségét.

Az előző évekhez képest emelkedett a beiskolázottak száma. A tanév elején 
310 diák elhelyezéséről kellett gondoskodnunk. Ezek mintegy 80 %-a cigány. Ért
hető, hogy a legtöbb nehézséget a magyar nyelv és irodalom tárgy — ezen belül a 
helyesírás elsajátítása és a kifejező olvasás — okozza. Noha a kifejezés primitív
sége a felsőbb osztályokban is probléma, leginkább az általános iskola alapszintű 
képzésében résztvevők számára kínlódás a magyar nyelv megtanulása. Nincse
nek tisztában egyes szavak tartalmával, legtöbbjük szókincse minimális.

Viszonylag jó eredményeket érnek el a matematikában. Ügyesen számolnak 
fejben, hiszen az alapműveleteket naponta alkalmazták mindennapi életükben, 
de egy-egy logikai feladat lejegyzése, egy-egy művelet írásbeli megoldása már 
nem megy olyan könnyen. A fizikai-kémiai jelenségeket nehezen értik meg, tán 
babonás hiedelmekkel telített világképük is hibás ebben. Tanulmányi átlaguk e 
két utóbbi tantárgyból igen rossz.

Mindezek a nehézségek napjainkra is jellemzők. Az elítéltek műveltségi 
színvonala egyre alacsonyabb, pedagógusaink fokozottan érzik az alapozó okta
tás fogyatékosságait. Nem kevés feladat hárul tehát tanítóinkra, tanárainkra. 
Olyan emberekkel kell foglalkozniuk, akiket nehezen nevelhető, problémás gye
rekként emlegettek az iskolákban, akik sokszor egész tantestületek türelmét tet
ték próbára.

A fejlődés útja

Az 1985—1986-os tanév óriási változásokat hozott az iskolai oktatás tárgyi
személyi feltételeiben. Évek óta tanteremhiánnyal küszködő, zsúfoltságról pa
naszkodó pedagógusaink szeptemberben tizenkét tantermes, szinte teljesen újjá
varázsolt iskolában kezdhették meg munkájukat. Eddig a könyvtár, a stúdió, a 
pszichológiai laboratórium is az iskola épületében működött, most négy tante
remmel bővülve az iskola már csak az oktatásnak ad otthont.

Nem elhanyagolható szempont a bv-intézetekben kulcspozíciót betöltő őr
zésbiztonság helyzete sem. 1985 nyarán az iskola épületében minden tantermet a
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mai technikai színvonalnak megfelelően a legmodernebb riasztóberendezésekkel 
szereltek fel. Megjegyzem, eddig még nem került sor használatukra. Tanulóink 
nyugodtak, betartják a házirendet, kirívó fegyelmezési gondjaink nincsenek.

Technikai feltételeink más vonatkozásban is jelentősen javultak. Sikerült 
minden tanteremben kiépíteni a videohálózatot, tehát eleget tudunk tenni a mo
dem oktatástechnikai elvárásoknak. Bármely órán megtekinthetők a videokazet
tákon tárolt iskolatévé filmjei, bármikor levetíthetők az ún. ismeretterjesztő elő
adások. Tulajdonképpen az iskola így egy ministúdió birtokosa. A továbbiakban 
szándékunkban áll a videokazetták helyi választékát bővíteni.

Intézetünk vezetésének és az iskola igazgatójának évek óta problémát okoz 
a tantestület stabilizálása. Néhány tapasztalt szakembertől eltekintve, akik 1963 
óta nálunk dolgoznak, szinte állandó a tanítók, tanárok fluktuációja. Ennek oka
ira (alacsony bérek, túlterheltség stb.) már utaltam. A pálhalmai tapasztalatok 
nyomán felébredt régi vágyunk; szeretnénk, ha iskolánk, önálló intézményként, 
főállású pedagógusokkal kapcsolódhatna a büntetésvégrehajtási intézet nevelési 
rendszeréhez. De az oktató-nevelő munka hatékonysága érdekében azt is el sze
retnénk érni, hogy egy-egy osztályba 15-20 elítélt tanulónál több ne kerüljön.

Az 1985—1986-os tanév a tapasztalatgyűjtés időszaka is volt. Az országban 
elsőként indítottunk kísérleti osztályokat a korábban gyógypedagógiai képzés
ben részesült tanulók számára. Az általános iskolák nappali tagozatain 16 éve 
működnek ilyen korrekciós osztályok (függetlenül a gyógypedagógiai, kisegítő is
kolai képzéstől. Céljuk, a műveltségi hátránnyal induló, személyiségzavarokkal 
küszködő tanulók felzárkóztatása oly módon, hogy a tanév végeztével normál 
osztályokban folytathassák ismereteik gyarapítását), de felnőttoktatás keretében 
még nem folyt ilyen képzés. A kísérleti osztályok szervezésekor a pszichológusok 
szűrővizsgálataira és a gyógyító-nevelő csoport pszichológus nevelőjének — 
analfabéták körében végzett — felméréseire támaszkodtunk. így egy összevont 
alsó (1—4. osztályos) és két felső tagozatos osztályt hoztunk létre (5—6. és 7—8. 
osztályos bontásban).

Nem kell különösebben bizonygatni, hogy az azonos iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány más-más tudásszintet takar. Néhányan képtelenek az előírt 
tematika szerint haladni. Pedagógusaink ezért szeptember elején ún. tudásszint- 
felmérő dolgozatokat íratnak, amelyek alapján további tanulókat tesznek át a 
fent említett kísérleti csoportba. Zárójelben megjegyezném, hogy tanáraink, élve 
a módszertani szabadsággal, sikerrel használják fel munkájukban mind a kisegí
tő iskolai tankönyveket, mind a dolgozók általános iskoláihoz rendszeresített ki
adványokat.

Az 1986—1987-es tanévben 320 óra helyett 520 órában ismerkedhettek meg 
tanulóink a tantervi anyaggal. A megnövekedett óraszám, akárcsak a négyről ti
zenegyre emelkedett főállású pedagógus száma, pozitívan hatott az oktató-neve
lő munka színvonalára és ezen keresztül a tanulmányi eredményekre. Holott pél
dául decemberben tanulóink száma elérte a 412-t. Elmondhatjuk, hogy sikerült 
testületünket egységesíteni, közösségé kovácsolni. Fiatalabb nevelőink igyekez
nek átvenni a jól bevált módszereket.

Jó kapcsolatot építettünk ki a Tököli Általános Iskola tantestületével és a 
bv-oktatásban részt vevő nevelőkkel, továbbá az elítéltek munkáltatását szervező 
Dunai Vegyesipari Vállalat vezetőivel, üzemmérnökeivel. Az évek során kikristá
lyosodott szép hagyományokat megőrizzük, és iparkodunk minél hitelesebb isko
lai miliőt kialakítani. A büntetésvégrehajtás helyzetét ismerő pedagógusok tud
ják csak, hogy egy ilyen dinamikusan változó közösség mennyi harc árán formál
ható.

Yazbekné Szabó Katalin
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