
SÞ. 528. Nefndarálit [86. mál]
um till. til þál. um samvinnu yfirstjórnar fræðslumála og sjónvarps.

Frá allsherjarnefnd.

Samtimis þessari tillögu var vísað til nefndarinnar tillögu um sama efni - till.
til þál. um skólasjónvarp. þskj. 97. Nefndin hefur athugað þessar tillögur og fengið
álit útvarpsráðs á þeim. Fer álit útvarpsráðs hér á eftir:

Reykjavík, 1. apríl 1970.

Allsherjarnefnd sameinaðs þings hefur óskað eftir umsögn útvarpsráðs um
þingsályktunartillögu Jóns Kjartanssonar um samvinnu yfirstjórnar fræðslumála
og sjónvarps og Jónasar Árnasonar um skólasjónvarp.

Útvarpsráð fagnar þeim áhuga á skólasjónvarpi, sem fram kemur í þessum tveim
þingsályktunartillögum.

Rétt er að minna á þann mismun, sem er á skólasjónvarpi og almennu fræðslu-
sjónvarpi. Það telst skólasjónvarp, sem er í beinu sambandi við námsefni ákveðinna
nemenda í ákveðnum greinum. og ætti það efni að sendast inn í skólana. Almennt
fræðsluefni er hins vegar allt það, sem lýtur að alþýðufræðslu í sjónvarpi og el'
ætlað hverjum þeim. sem vill hagnýta sér það.

Nefnd sú, sem á sínum tíma undirbjó íslenzkt sjónvarp, tók þá afstöðu, að Ríkis-
útvarpið ætti að sjá um og kosta almennt fræðslusjónvarp, en skólakerfið ætti [Ið sjá
um og kosta skólasjónvarp.

Frá upphafi hefur verið mikið af almennu fræðsluefni í sjónvarpinu, en til-
raun með eiginlegt skólasjónvarp hefur enn ekki verið gerð.

Síðastliðið sumar gerðu Fræðslumyndasafn ríkisins og Skólarannsóknir í
samráði við fræðslumála stjóra tillögur til menntamálaráðuneytisins um, að á þessu
ári yrði gerð tilraun með skólasjónvarp í eðlisfræði. Ráðuneytið sendi tillögur þessar
Ijárveitinganefnd Alþingis, og samkvæmt meðmælum hennar voru veittar á fjár-
lögum 250 000 krónur til að gera þessa tilraun. Þar með hefur Alþingi staðfest þá
verkaskiptingu, sem á að vera milli skólakerfisins og Ríkisútvarpsins á þessu sviði.

Nú er verið að undirbúa þessa tilraun með sjónvarpskennslu í eðlisfræði, og
mun hún vonandi gera kennurum og nemendum í hinum dreifðu byggðum léttara
að taka upp hið nýja kennslukerfi í þessari grein, sem lengi hefur verið undirbúið.

Útvarpsráð telur, að auka beri tilraunir með sjónvarpskennslu og byggja á
reynslu við islenzkar aðstæður, jafnóðum og hún fæst. Ráðið telur eðlilegt, að ís-
lenzkt skólasjónvarp beinist mjög að því að jafna námsaðstöðu nemenda og starfs-
aðstöðu kennara í hinum ýmsu landshlutum. Til að allt þetta geti orðið, verða að
sjálfsögðu að koma tíl fjárveitingar frá Alþingi.

Útvarpsráð mælir með báðum tillögunum, en telur rétt að breyta orðalagi
þeirra með tilliti til þess, að fyrsta tilraun með skólasjónvarp hefur verið ákveðin
og fé veitt til hennar. Hugsanlegt væri að sameina tillögurnar í eina ályktun, er léti
í ljós vilja Alþingis í þessu máli.

Virðingarfyllst,
f. h. Útvarpsráðs

Guðmundur Jónsson.

Nefndin hefur orðið sammála um að afgreiða báðar umræddar tillögur með því
að breyta þessari tillögu til samræmis við upplýsingar, sem fram koma í ofan-
skráðu bréfi frá útvarpsráði, og leggur nefndin til, að tillagan verði samþykkt með
svo hljóðandi

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að beita sér fyrir því, að efld verði

sú samvinna yfirstjórnar fræðslumála og sjónvarps, sem þegar er hafin, og að þar
verði lögð rík áherzla á að jafna námsaðstöðu nemenda og starfsaðstöðu kennara
í hinum ýmsu landshlutum.

Alþingi, B. apríl 1970.
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