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ELŐSZÓ 

Könyvirój. gyakorlat, hogy a müvekhez az előszó ké-

szül el utoljára, méltatja., összefoglalja, a hasonló munkák so-

rában elhelyezi azt, amit a kezében tart, amit olvas majd az 

érdeklődő. 

Az Intézeti Szemle esetében más a heJ.yze+: 

A mü remélhetőleg sok sok. kötete később jon majd létre, remél 

hető, hogy népes j.ró.i gárdája lesz, így az előszó nem tények-

ről, csak tervekről szólhat. 

Mik tehát a tervek.5 Ki szeretnénk eJégJen. azt a jo 

gos közlési vágya', amely benne él ok tató.i.nk ba nr szeretnénk, 

hogy az elgondolások, vélemények, nézetek az egész Intézet kö-

zössége előtt nyilvánosságot kapva írásos vitákban formálódjanak, 

csiszolódjanak ; iVúődjenek tovább, hogy tájékoztatást adva a bel 

ső és külső szakmai, módszertani, nevelési eredményekről, gon-

dokról. tovább szilárdítsuk az oktatók, nevelők közösségét, és 

hogy a NEI-t rrúnr kollekt-vát is bekapcsoljuk az országos és a 

nemzetközi tudomány s vérkeringésbe, 

Az Intézni Szűrnie szerkesztésére Varga Éva vezetésé-

vel Gyúró Istvánné, Nagy Ilona. K.l.rsch AtMa és Szabó Zoltán 

vállalkozott. Munkájuk csak akkor lehet gyümölcsöző, ha az egész 

tanári közösség tárriogar'a őket cikkekkel, leirt véleményekkel, 

in f o r m ác i ó k k al. 

A szerkesztőbizottság a következő módon kivánja rend-

szerezni a Szemle tarfajmát: 

Magyar nye Ív: A magyar mint idegen nyelv oktatásával kapcso-

latos elméleti, és g y a k o r l a t i , kérdések ismertetésé-

y t.árgyalásár a szánt, egyik legfontosabb rovat, 

Szak tárgyak: A r o v a t az előzőhöz hasonló módon gyűjti, ösz-

sze a szaktárgyak oktatásának kérdéseit mind a 

természettudományok, mind a társadalomtudományi 
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3S Tapasztalatcsere: Itt jelennek meg a társmtézetek be^ já: t do.go 

zók beszámoló'., az Intézetünkben et r szakma' 

látogatásokról szó..ó tudóstások. a küiö.d 

lektorok tapasztalatai.. 

4. Továbbképzés: Itt találják meg az érdeklődök a beszámolókat 

az egyes előadásokról, a posztgra xtnár.s kép-

zés híreit, az egyéni, továbbképzés közhasznú 

vo natk o z ás ait. 

5, Oktatási eszközök: A r ovat cime jelz,*. a témát is e - ső sorban az 

Intézeti munkacsoport beszámoló. vár;a a szer-

kesztőbizottság, 

6* Nevelés? Ebben a rovatban az In.éze b-o -o^yó nevelés,. 

munkával kapcsolatos cikkek kerülnek közkéz-

re /Tanitási órán, a diákotthonban, vagy a Diák 

klubban végzett nevel ő tevék er.ys eg.; 

7. Tájékoztatás: Ebben a rovatban kapnak helyet az intézetet 

érintő vagy általánosabb érvényű, tájékoztató-

jellegü fontosabb közlemények, esetleg kiegészí-

tések az Intézeti Tájékoztatóban közöli tudniva 

lókhoz, a Diákotthonok hirei, a Diákklub beszá-

molói, tartalmi tájékoztatás a vizsgákról, tanul-

mányi versenyekről stb. 

8. Szemle: A NE1 munkájával kapcsolatos könyvekre, cik-

kekre hívja fel a rovat a figyelmet, sőt lehető-

ség szerint ismertetést is közöl a terjedelmesebb 

müvekről, 

A nyolc rovat természetesen nem tölthető meg mindig arányosan, elő̂  

fordulhat, hogy egyik-másik hiányzik is egyes számokból, hogy a 

következők valamelyikében annál gazdagabb t.;art alom mo1 elenjék meg 

A közlendők összegyűjtésének a ritmusa határozza ma'.d meg az 

egyes számok megjelenésének a gyakoriságát is, első kezdeményezés 

lévén, nehéz lenne - és talán szükségtelen is - "doszakosságot 

pontosabban meghatározni. 
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Mindezek tervek, amelyek kiindulásul szolgáltak az első 

szám létrehozásához, Végül is azonban az Intézeti Szemle olyan 

lesz, amilyenné a közösség formálja - hogy aztán később a 

Szemle is formálja a közösséget. Ehhez kéri az Intézet vezető-

sége és a szerkesztőbizottság valamennyi kolléga aktiv közre 

működését. 

Intézetünk egész vezetősége nevében sok sikert, eredményes jó 

munkát kivanok: a Szemlének, 

Ginter Károly 
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M A G Y A R N Y E 

AZ UJ MAGYAR NYELVKÖNYVRŐL 

Az Intézet igazgatója Uhrman Györgyöt bizta meg az új 

magyar nyelvkönyv szerkesztésével, A Szemle szerkesztősége 

ezért tájékoztatást kért tőle az új tankönyvvel kapcsolatos prob-

lémákról. Ez a rövid interjú természetesen nem tekintheti át a 

tankönyvirás teljes problematikáját, amely a munka során is vá1 

tozike 

A további hozzászólások feladata az ezzel kapcsolatos kérdé-

sek bővebb megvitatása, elemzése. 

Egyúttal szeretnénk közölni, hogy a Szemle további terve, kö-

zött szerepel azoknak a pályázatoknak a kiadása amelyek a 

tankönyvirással kapcsolatosak, s eddig nem kerül-ek sokszoro-

sításra . /A szerk:,/ 

1, A pályázatok tükrében milyen főbb koncepcick ;eientkeztek° 

Amennyiben lényeges különbségek vannak, meiy.k melle:t 

döntöttek? 

- Jelenleg a pályázatok anyagának mintegy nyolcvan százalékát 

ismerem, "Átfogó", minden részletre kiterjedő "konc epr i ók" nin-

csenek közöttük. Sok a részletmunka, egyes terüie ek, fejeze-

tek, módszerek leirása, ajánlása, ilL kidolgozása, Egy pályázat 

ugyan "totális" igénnyel készült, de terjedelmének nagyobb ré-

szében olyan oktatás-szervezési, hivatali stb. javaslatokat tag-

lal, amelyek mindenképpen túllépik a tankönyvek kérdéskörét. 

Ezekről az Intézet szabályzatai, tantervei, ügyrendjei- intézked-

nek, tervezeteinkben nem térhetünk ki rájuk:. A tervezetekhez 

több olyan pályázatot használunk fel, amelyek iegolább részben 

azonos elképzeléseket mutatnak, vagy elképzeléseik tartalmilag 

és ^nódszertanilag közös nevezőre hozhatók. 

Itt jegyzem meg, hogy a tervezetekben fel nem használt pályá-

zatok között is van néhány, amelyet feltétlenül közre kellene 

adni, ha nem másként, hát sokszorosított formában, rrî rt igev 

sok elméleti és módszertani érdekességet tartalmaznak 



2. Milyen előkészítő munka alapján indul a tankönyviras? 

Melyek a közvetlen szervezési feladatok? 

- Az előkészítő munkálatok tartalmáról az Intézeti Tanács dön-

tötte Ez a Tájékoztatóban olvasható. 

A közvetlen szervezési feladatok: 

a/ A munkaközösségek megszervezése, a különféle tervezetek 

közreadása /nyelvtan, lecke-felépités, társalgás, szemléltetés/ 

a még hiányzó tervezetek megirása /tematika, labor, kiejtés/. 

b/ Ezekután feltehetőleg még áprilisban - a MNySz tanárai -

nak vitája az összes tervezetről, a tervezetek végleges tormá-

ba öntése és felterjesztése az Intézet illetékes vezetőihez 

/az Igazgatóhoz, a MNySz ill. a TMCs vezetőihez./ 

c/ A munkaközösségek munkarendjének a megállapítása, a kiadói 

dokumentáció összeállitása. 

3. Mennyire használhatók a korábbi tankönyvek megírásában 

szerzett tapasztalatok? 

Mennyire határozzák meg a korábbi tankönyvek az új elképze-

léseket.? 

4/ A régi tankönyv használata folyamán szerzett gyakorlati tapasz 

falatokat, részmegfjgyeléseket, stb. milyen formában hasznosit 

ják? 

- A jelenlegi tankönyvekből leszűrt tapasztalatok elsősorban az-

zal a tanulsággal szolgálnak: mit kell másképpen csinálni? 

A kérdés azonban, azt hiszem, arra vonatkozik: hogyan kell 

jobban csinálni? 

Ez a viták és tervezetek alapján remélhetőleg egyértelműen 

megfogalmazható lesz elsősorban annak a valóban nagy mennyi 

ségben felgyűl!: közös tapasztaladnak az alap járj. amely ma már 

a testület, s főként a magyar szakos kollegák sajátja. Ez a ta-

pasztalat nyer kifejezést a pályázati anyagok legnagyobb részé-

ben is. A jelenlegi tankönyvekből minden jónak bizonyult el 

vet és formát be lehet illeszteni az újabb elképzelésekbe. 
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5. Mennyire kötődik az oktatás jelenlegi strukta.'á áhcv az uJ 

könyv, figyelembe veszik-e esetleges változásait? 

- Az új tankönyvnek teljes mértékben igazodrück k-ÍJ az ok-

tatás szervezetéhez és szerkezetéhez, Már utaltam rá, hogy 

ez tantervi kérdés, /no meg az anyagi-technika?, lehetőségek, 

kérdése!/ s attól nincs jogunk eltérni. Az esetleges újabb 

szerkezeti változtatásokat éppen azért kell maid nagyon meg-

fontolni, mert a jelenlegi tankönyvek használhatóságát ,'s nagy-

mértékben csökkentette, hogy más /ideálisabb/ oktatási szer-

vezethez készült, mint amilyen re felhasználták, íj!, ma ".s hasz-

náljuk, A komplex és gyakorló órák jobb megoszlásának mód-

jait. azonban az új tananyagoknál is keresni kell. 

6. Hogyan kepzelik el a nyelvtan tanitását? 

Milyen tormában épül a nyelvtan a tananyagba? 

/Szerepelnek-e sorrendi problémák, például: m k c ; eier ,á meg 

az ige, határozók belépése, stbJ 

- A nyelvtan felépítésének részletes tervezete minden magyart 

tanitó kartárs kezébe kevü\ ehhez akár a +öbb< tervezethez 

- miné.7 több írásos és szóbeli megjegyzést, javaslatot kérünk, 

A felépités egyszersmind sorrendet JS jelent, A tervezet, úgy 

vélem, eléggé megindokolja az ajánlott sorrendet, figyelembe 

véve a legkiemelkedőbb alaki, funkcionális, m e n n y ség., stb, 

szempontokat is, A jelenlegi felépítéshez képest eszközölt vál-

toztatások szükségességét nagyon sokan hangoztaMák az el-

múlt években, s jogosan. 

7. Milyen elképzelés szerint épülnek fel a szövegek0 /módszer-

tani, tartalmi szempontból/ 

Magukban foglalnak-e országismeret.i anyagot, újságolvasásra 

előkészitő témákat stb« 

- A szövegek nem módszertani szempontból é p ü l n e k t e l . nem 

lesznek "előre tagoltak", ha erre gondolnak, A tartalmú minő-

ségi szempont az elsődleges, természetesen a n y e l v t a n i r e -

gyelem alapján, de nem olyan nyelvtani "gúzsba*-:". mint a je-

lenlegiek. A szövegek tartalmazhatnak majd országxsmer eti 

anyagot a megfelelő arányban, de változatlanul érvényesnek 
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tartom azt az elvet, hogy nem turisták számára kell nyelvköny-

vet késziteni. Szerintem minden téma előkészithet az újságolva-

sásra, de ezt nem tartom kiemelendő célnak az I. szakaszban. 

8. Milyen szempontok alapján állitják össze az első ciklus 

lexikai anyagát /szaknyelvi vagy köznyelvi jelleg?/ 

- Az L szakasz szókincsét nem lehet előre összeállítani, Az 

ilyen jellegű listák csak támpontként és tájékozódás céljá-

ra Síkalmasö.k. 

A tananyagok szókincse csak a megirás során válhat vég-

legessé, A "szaknyelv - köznyelv" vitát értelmetlennek és 

félrevezetőnek tartom. Igaz, ki kell hagyni minden olyan szót, 

amely a szaktárgyak nomenklatúrájához tartozik, de ki állit-

hatja, hogy nincs szükség azoknak a szerkezeteknek és ki 

fej ez és eknek a tanítására, amelyeket a diákok az első mate-

matika-, fizikaórákon hallani fognak? 

Kimaradhat az _egyenlet._ szó, de ki lehet hagyni azt a kife-

jezést, hogy vrrií egyenlő vmivel? Ez nem köznyelvi szerke-

zet? A pé.dák -zárna hosszan folytatható. Köznyelv • ez 

szerintem a/t jelenti, hogy egyszerű mindennapi nyelv, töké-

letes rry>]v hf-iyesség, de semmi felesleges "idegenforgalmi" 

szókincs, nem hi.vataloskodó vagy irodalmiaskodó kifejezések, 

sem a vezércikk, sem a vicclap stilusa. 

9. A készülő frekvencia- szótár eredményei mennyire határozzák 

meg a tankönyv lexikai anyagát? 

- A lexika gyakorisági, vizsgálata a leckék készitésévdL párhu-

zamosan történik, befolyásolhatja a szókincs kezelését, de 

nem határozhatja meg. 

10. Milyen szerepet kap a társalgás? Szorosan kapcsolódik-e a 

leckék szövegéhez, avagy lesznek "külön" társalgási témák? 

- A Társalgás, amelyet az egyik pályázaton alapuló tervezet 

Guberina AVGrS rendszerében képzel el? az adott leckék 

nyelvtani, és lexikai anyagához kapcsolódik. A nyelvtanhoz 

alapjában, szigorúbban, a szókincshez kb, 75 °/o-os kötöttség-

gel, a szövegek témájához elegendő a laza k a p c s o l a t .s, 
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KRALLNE REMENYI MARIA: 

JEGYZETEK A MAGYAR NYELV MINT 

IDEGEN NYELV O KT AT ÁS ÁR ÓL 

Intézetünkben a nyelvtanítás az objektív szükségletek-

nek megfelelően beszédközpontú. 

Feladatunk, közvetlen célunk az, hogy diákjainkat be-

szélni tanítsuk, s ezen a téren sok nehézséggel kell meg-

küzdenünk, Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány módszer-

tani, nyelvészeti megjegyzést tenni. 

Az emberi gondolkodás, illetve a beszéd a legmagasabb 

rendű idegtevékenység eredménye. Az idegen nyelvű beszéd 

illetve a hozzá vezető út, a nyelvtanulás, rendkívül bonyolult, 

sok komponensből összetevődő folyamat. Napi munkánk során 

nem is mindig gondolunk arra., hogy az általunk állított követel-

mények milyen súlyom fiziológiai - pszihikai terheket rónak a 

diáira. 

A beszédtanulás nak öt egymással szinkron mozzanata van: 

l/ A magyar nyelvi hangsor /szó/ felidézése. 

2/ A hangsorhoz kapcsolódó jelentés ismeretében a megfelelő 

szó /= hangsor/ kiválasztása. 

3/ A hangsor nyelvtani funkciójának ismeretében /képző, jel, 

rag - toldalék .ok/ a szükséges viszonyító elem kiválasztása. 

4/ A megtalált, kiválasztott elemek megfelelő sörrendbe állítása, 

mondattá alakítása. 

5/ A hangsorok, artikulálása /- hangoztatása, kimondása/ illet-

ve a mondat intonálása. Ez az öt mozzanat együttes ered-

ménye a kész, kimondott mondat. A diák tudatában felidézett 

szótövek Iszótári alakok/ és toldalékok, valamint az egyéb vi-

szonyító elemek mondattá szerkesztését nehezíti a magyar 

nyelv szórendi sajátossága, és finnugor eredetű strukturális 

"furcsasága;- /pl. a sok, néhány számnevek után a névszók 

és igék egyes számú használata/ továbbá az intonációs prob-

lémák. 



12 ~ 

Az idegen nyelv tan'.tása mindig durva., pszihés beavatkozást 

jelent, mert minden új szó megtanításával /nem Is szólva a 

diák számára teljesen szokatlan új struktúrákról pl, a barátom 

könyve/ egy, a diák tudatában gyermekkorában, tehát kb. 15-2o 

évvel ezelőtt kialakult és azóta tartóssá vált, és mechanikusan, 

szellemi erőfeszités nélkül felidézhető fogalom - anyanyelvi 

hangsor kapcsolatot tépünk széjjel. 

Az adott fogalomhoz új, magyar hangsort kapcsolunk. Vannak 

olyan nézetek, amelyek szerint ha nem használunk közvetitő 

nyelvet, akkor ez a folyamat egyszerűsödik, mert ha nem 

idézzük fel a diák anyanyelvén, vagy az általa ismert nyelven 

az adott fogalomhoz tartozó hangsort, akkor a diák tudatában 

az új magyar hangsor közvetlenül a fogalomhoz tapad, és köny-

nyebben megmarad az emlékezetében. Ebből a felfogásból az 

utóbbi kétségtelenül igaz. Magam is nagy hT-ve vagyok a szem 

léltetésnek, a vizuális eszközök használatánaK, é- k erülöm a 

közvetitő nyelv használatát, de az a tapasztalatom, hogy ami-

kor felmutatok egy képet, addig a pillanatig, amig nem nevezem 

meg. magyarul, a diák a képet az anyany^ílvér "Játja", apper-

cipiálja. Ez a jelenség a fogalmi gondolkodás és a nyelv dia-

lektikus egységéből adódik, "a nyelv és a gondolkodás között 

szoros a kapcsolat." Amikor a diák felismeri a képen az áb-

rázolt objektiv valóságot, akkor a felismeréssel egyidejűleg 

gondolatban meg is nevezi az anyanyelvén a látottakat, akkor 

is, ha nem engedjük, hogy forditson. hogy kimondja a szót 

/de azt megengedjük, hogy a szótárába beírja!./ 

Az új szó tanitásánál a következő folyamat játszódik le: 

. " ~ a n Y a n y e l v i hangsor 

... .. o H - magyar nyelvi hang-
sor 

\ \ 



A magyar nyelvi hangsor alapos begyakorlása után, amikor az 

már mechanikusan felidézhetővé válik, a helyzet módosul. 

H a 

H m 

Ez már magasabb szintű nyelvtudást jelent. 

Kivételt képeznek ebben a folyamatban azok az esetek, amikor 

nemcsak a hangsor, de a fogaiom is új a diák számára. Ilyen-

kor természet szerűen nehezebben tanulja meg az új szót /hang-

sort./ Nem véletlen, hogy a diákok nem szeretnek "üres" földraj-

zi neveket és személyneveket tanulni. 

Ha a diák az anyanyelvén kivül beszél valamilyen idegen nyelven, 

vagy nyelveket, akkor a kép más, attól függően, hogy anyanyelvi 

szfeiten beszéli-e vagy sem. Ezért két eset van. 

a H = GlSÓ 

ij idegen nyelv 

Hi^ = második 
idegen nyelv 

1. 

A beszédtanulásnál tehát, az első nehézség a nagymennyiségű ú'j: 

hangsor megjegyzésében, memorizálásában van. /itt tud segíteni. a 

nyelvi labor./ Ehhez járulnak a - nemzetiségenként különböző fokú 

- artikulációs nehézségek, Nem véletlen, hogy bizonyos nemzetisé 

gü diákok Írásbeli, munkája, fogalmazása jobb, mint a vizsgafelelete, 

/De ez fordítva is előfordul./ 
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A szót kiejteni, hangoztatni sok diák számára nehezebb, mint le-

írni. 

A hangsorhoz azonban mindig valamilyen jelentés vagy funkció 

kapcsolódik. Az első ciklusban minden nap tankunk j ' e x kát 

és új grammatikát, ezzel a diák: szellemi teljesítő képességét 

háromszorosan vesszük igénybe, azaz terheljük: 

új hangsor + új jelentés, vagy funkció + állandó a k u - á c ós ne-

hézségek. Nem véletlen, hogy a legjobb csoportokban is a diákok 

a 2o-25 lecke körül "leblokkolnak", telitődnek. 

A viszonyitó elemek, grammémák Ismerete és megfelelő használa-

ta előfeltétele a helyes magyar beszédnek. Tanításuk azonban 

eléggé absztrakt módon, paradigmatikusan történek, Ezen csak mon-

da tsablon és variálható mondatok tömegével tudnánk javítani, Ezek 

segitségével el tudnánk érni, hogy a diák ne a saját elképzelése 

szerint állítson össze sok-sok hibás mondatot, hanem készen ad-

nánk a "szájába" a hibátlan magyar mondatokat. Tehár- nem J.exé-

mákat és grammémákat, hanem glosszémákat kellene tanítanunk, 

minél nagyobb számban/L.Deme László: A nyelvről relnö7 eknek. 

Budapest, 1966, Leltári szám: 3944,/ 

Ez természetesen csak az első ciklusban lenne célravezető. 

Sok diák - elsősorban a magasabb nyelvi kultúrával rendelkezők 

- igénylik a paradigmákat, nyelvtani táblázatokat, Ezek valóban 

fontosak, de közvetlen módon nem segítik elő, nem fejlesztik a be-

szédkészséget. 
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S Z A K T Á R G Y A K 

HOSCHKE KÁROLY: 

A RENDSZERES SZ ÁMONKÉR ÉS.VALAMINT 

A V f Z S GÁZ T AT ÁS MÓDSZEREINEK TOVÁB-

BI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A NEI-BEN. 

Az elmúlt évek során egyre több olyan cikk jelent meg 

a magyar oktatási, szaklapokban, amelyek a tanulók teljesit-

mén yének objektiv mérésével foglalkoznak. Az Országos Pe-

dagógiai Intézet /OPI/ által kiadott összefoglaló munkák "A kö-

zépiskolai biológia és a felsőoktatás /1971/, " Teljesítményérté-

kelés a biológia tanításában'1 összesítést adnak azokról az 

eredményekről, amelyeket a biológia oktatásában 1964. óta 

elértek a tanulók teljesitményér.iek objektiv értékelésében. 

Ennek a dolgozatnak is az a célja, hogy a hazai szakiroda-

lom felhasználásával, olyan számonkérési formára irányítsa a 

figyelmet, amely objektiv. sokoldalú információt biztosit az ok-

tatók számára és ily módon hatékonyan segiti az oktatást. 

Az írásbeli vizsgamódszerek alkalma-

zásának t ö rt é n et 

A különböző vizsgamódszerek alkalmazásában a har-

mincas évektől kezdve terelődött a figyelem a teszt-vizsgákra. 

Ez a vizsgáztatási módszer angolszász területeken fejlődött ki, 

ahol az Írásbeli vizsgáztatásnak már komoly hagyományai vol-

tak. A legelső tes zt-vizsgák csupán igen-nem választáson 

alapultak, így a standard értékelés előnye mellett komdy hibá-

juk volt a találgatás lehetősége és ezért nem váltak be. A 

teszt-vizsgák mai legelterjedtebb formája a feleletválogató mód-

szer, angol nevén multiple choice, mintegy 2o-25 éve fejlődött 

ki. Ennek a. módszernek általános jellemzését a következőkben 

adhatjuk meg: 



1/ Az egyes kérdéseknél, illetve feladatoknál a ha.."'gazoknak 

több adott alternatíva közül kell kiválasztania a legmegfele-

lőbbet. 

2/ Magas kérdésszám szerepel, 2 órás időtartamban általában 

12o-2oo kérdés. /A külföldi hallgatóknál 4o-loo kérdés sze-

repelhet 1-2 órában./ 

3/ Az értékelés - objektiv módon - a válaszlapokon megadott 

jelölésekből sablonnal történik. 

A helyes válaszok százalékban kifejezett értékét megfelelő 

matematikai formulák alapján át. lehet számítani ö+j egyes 

osztályzatra. 

A vizsgatesztek elméleti és gyakorlati módszereit a gyermeklé-

lektani és elmegyógyászati vizsgálatokon alkalmazó*" Binet-Simon 

tesztek továbbfejlesztésével dolg ózták ki. Ma körülbelül Jo~12 

kérdéstípusuk használatos. A multiple choice módszer kidolgo-

zása orvosegyetemek vonatkozásában Hubbard és Clemans, il-

letve más szerzők nevéhez fűződik. Ez a vizsgá z-tatási mód-

szer kizárólagos az USA legtöbb orvosi egyetemér). Általános 

vizsgáztatási módszer Franciaország orvosi szakiskoláiban. 

Nem általános jelleggel, de rendszeresen használják ezt a mód-

szert a Szovjetunió, Románia és Lengyelország orvosi fakultása-

in. Hazánkban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen Drf Tigyi 

András egy. docens vezette be a multiple choice v'zsgamódszert, 

ahol a biológia oktatásban és a BCTE Orvos; Vegytan... Inté-

zetben 196 2. óta kötelezően alkalmazott vi.zsgamód.? - . Az Írás-

beli vizsgáztatással kapcsolatban a korábbi évek surán elhang-

zott ellenérvek tűnőben vannak, és a tesztvizsgarnódszerek egy:r 

re inkább terjednek a magyar középfokú- és felső-,k atásban. 

A multiple choice vizsgamódszer alkalmazásának ehetőségei a 

NEI-ben 

Mindenekelőtt megemlíteném, hogy jelentős számban ér-

keznek hallgatók azokból az országokból, ahol a vizsgáztatás 

kizárólagosan, vagy nagyrészben Írásbeli módszerekkel történik. 

A NEI-ben folyó vizsgáztatások során már régó'a >smert tény, 

hogy az írásbeli vizsgák reálisabb eredményt adnak, mint a 

szóbeli vizsgák. 
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Természetesen adódtak kivételek az esetenként előforduló köny™ 

nyü kérdések, puskázási lehetőségek következtében, Az objek-

tivitást gátló tényezők egyikét másikát megfelelő előkészítéssel 

el lehet hárítani. Nehezen küszöbölhető ki azonban - a hagyo-

mányos Írásbeli dolgozatoknál - a tanári szubjektivitás. A ha-

gyományos írásbeli dolgozatoknál a matematika oktatás viszony-

lag könnyű helyzetben van. A fizika és kémia dolgozatok számo-

lási példái nem okoznak különösebb gondot. Azonban e tantár-

gyak szöveges részeinek számonkérése már nehézkes és ob-

jektiv értékelésük sem lehetséges, Még inkább felvetődik az 

Írásbeli számonkérés objektív értékelése a biológia vagy más 

szaktárgyak esetében. A nem számolásos feladatok mindegyike 

un. nyitottvégü kérdés, amelyekre többféle választ kaphatunk és 

amelyek egybevetése és értékelése - különösen ha figyelembe 

vesszük a nyelvi kifejezés és az írás okozta problémákat - ob-

jektíve a.l ig lehetséges, E mellett írásbeli dolgozatoknál a hagyo-

mányos módszereke* figyelembevéve legfeljebb 8-lo kérdés ad-

ható fel, amelyek a tananyagnak csak kis területére terjednek ki, 

Mindezeket a hátrányokat kiküszöböli a feleletválogató teszt-

módszer. Arrr.r.t a bevezetőben már emiitettem, a mult.iple cholce 

módszer Jényege, hogy a feladatok több, általában 4-5 a.Hevna • 

tiv lehetősége4 tartalrnaznak, amit ha egybevetünk a kérdések 

számával /4u .í o<. olyan nagyszámú kombináció áll elő, hogy a 

találati valószínűség még elégséges, érdemjegy megszerzéséhez 

is csak ezrelékben fejezhető ki. 

A meglévő választ a hallgatók betűvel jelölik, amely jelölési rend-

szer érték élésnél kizárja a szubjektivitást. E módszer alkalma-

zásával őz' k a jelenségek is napfényre kerülnek, amelyek a tra-

dicionális vizsgáztatás során nem derülnek ki. Például a nagy • 

számban előforduló azonos hibák. Biztosítható tehát a : vissza e-

lentés" a tanár számára, Ugyanis, ha azonos hiba sok hallgató-

nál előferdül, nyilvánvalóvá válik, hogy a szobám rgó kérdés ok-

tatása so.i á.n didaktikai hiba történt. Ez a szóbeli, vizsgáztatás-

nál e g y á l t a l á n nem derül ki, és a hagyományos módon szerve-

zett írásbeli vizsgákon is csak részben. 
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A multiple choice vizsgarendszer előnye, hogy gondolkodásra és 

a tanult ismeretek alkalmazására szoktat. /A szóbeli vizsgára ké-

szülő tanulók sokszor nem is értik amit bemagolnak./ 

A szóbeli vizsgákon fellépő izgalom e vizsgáztatásnál nem j..át-

szik közre. Itt nem egy vagy két - esetleg szerencsével kihú-

zott - tétel dönti el az osztályzatot. A nagyszámú kérdés a tan-

anyag minden lényeges részére választ Üér. Az ilyen vizsgázta-

tási módszernél a hallgató biztosan tudja, hogy az eredmény csak 

rajta múlik. 

Természetesen sajátos oktatási formánk között a szóbeli vizs-

gáztatásnak mindig volt és lesz is jelentősége. Bizofayos kész-

ségek /a beszélt nyelv megértés kifejező készség stb j, csakis 

így értékelhetők, Véleményem szerint azonban a szaktárgyi, isme-

re a szóbeli vizsgákon objektiven nem mérhető. 

Hallgatóink szaktárgyi ismereteinek reális értékelését egyes tan-

tárgyakból a tananyag minden lényeges vonatkozását magábafog-

laló vizsga-t.esztek alkalmazásában látom megvalósíthatónak, más 

tantárgyak esetében pedig Írásbeli és szóbeli vizsga együttes al-

kalmazásában. 

Objektiv vizsgáztatási módszerek természetesen nem dolgozhatók ki 

egyik napról a másikrö. Nem áll módomban az sem, hogy a NEI-ben 

tanitott szaktárgyak mindegyikére megfelelő vizsgamódszert ajánljak. 

Ugy vélem azonban, hogy a multiple choice vizsgarendszer, amely-

nek alkalmazását a biológia oktatásában elkezdtük és amelynek lé-

nyegét a következő fejezetekben bemutatom, felkelti más szaktár-

gyakat tanító kartársak érdeklődését, és lehetőséget látnak a mód-

szer adaptálására saját teriiületükön. 

A m ulti pl e eh o c t es ztmódszer alkalmazása a biológia oktatásban 

A feleletválogató tesztek alkalmazását a NEI-ben folyó biológia 

oktatásban a következő területeken látom megvalósíthatók jak: 

l/ A tanulók megelőző ismereteinek felmérése 

2/ A tananyag rendszeres számonkérése /feladatlapok alkalmazása 

ö s s z e f o gl al ó- i s m ét lő ó r ák u t án / 

3/ Félévi vagy egész évi tananyag számonkérése 

4/ Tanulmányi versenyek elődöntője 
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5/ Kísérleti módszerek hatékonyságának mérése /pl. progra-

mozott oktatás bevezetésénél statisztikai összehasonlítás/ 

Az érkező hallgatók biológiai ismereteit már évek óta teszt-

kérdésekkel állapítjuk meg, Ezek a tesztek az értékelésnél 

kiküszöbölik a lordrtás szükségességét, mivel a jelöléshez 

számokat, betűket alkalmazunk, A jelenlegi tesztek fogyaté-

kossága azonban, hogy kisszámú /l5- 2o/ kérdést tartalmaz-

nak, ennek következtében kevés információt közölnek. Tapasz-

talatainkat felhasználva a jövőben 4o-6o kérdést tartalmazó 

tesztek összeállítását tervezzük. Lényeges elemnek tartom, 

hogy a külföldre küldött, tesztek általános jellegű feladatokat 

tartalmazzanak, amellyel kiküszöbölhetők azok a differenciák:, 

amelyek egy e- országok oktatási terveinek eltéréséből adódik, 

A tanításban feladatlapok alkalmazásával már eddig is figye-

lemreméltó eredményeket értek el a ^agyar középiskolai ok-

tatásban. Dr, Sárik Tibor egy. docens /Eger/ "A feladatlapok 

alkaima/ásnr.ok lehetőségei a kémia oktatásban" cimü munkájá-

ban megemlíti, hogy azokban az osztályokban, ahol feladatla-

pokat használtak U>,4 %-ka.J jobb eredményt értek el a hagyo-

mányos módszerekkel dolgozó osztály 2,6 °/c-os eredményével 

szemben, az erőfelmérésekhez viszonyítva. A félévi vagy egész 

évi tananyag számonkérésében 4o-loo feladatot tartalmazó teszt-

lapok alkalmazását látnám célszerűnek., /Lásd a mellékletek/. 

A tanulmányi versenyek elődöntőjét már ez évben is felelet-

válogató tesztlapokkal végeztük, az előző éveknél jobb ered -

ménnyel. 

Minden kisérle4i módszer hatékonyságának mérése csak standard 

tesztekkel lehetséges. A kabinetrendszer és esetleg a progra-

mozott oktatás bevezetése feltétlenül indokolttá teszi az össze-

has onli.tó o bj ek tiv sta t is z t • k át, 

A feladatválogató tesztek leggyakoribb 

típusai 

Ezévben a II. zárthelyi dolgozatok 4o feladatot tartalmaztak az 

idegrendszer ? az ér ẑ U szer vek és a sejt k:émiáJa cimü fejezetek 

bol. 



A dolgozatokban a következő kérdéstípusok szerepeltek.. 

l/ Kiegészítő feladatok /ötféle kiegészítést és többszörös kiegé-

szítést kívánó kérdéstípusok/ 

2/ Asszociációs feladatok /négyféle asszociációt tartalmazó kér-

dések/ 

3/ R el ác i ó analiz 1 s /állítások és a hozzájuk tartozó indoklások 

értékelése öt adott lehetőségben/ 

4/ Essay feladatok /ö-lo soros fogalmazási feladatok bizonyos 

témákról meghatározott konkrétumokkal, amelyek közlését el-

vártuk a hallgatóktól./ 

Ö t f é 1 e kiegészítés 

Instrukció: A következő feladatokhoz ötféle válasz tartozik, ame-

lyek közül csak egy válasz helyes6 A helyes választ 

jelölő betűt a baloldalon lévő vízszintes vonalra kell 

írni. 

1. A paraszimpatikus idegek kilépési helye 

A/ Agytörzs 

B/ Gerincvelő 

C/ Gerincvelő háti szelvénnyel 

D/ Agytörzs és keresztcsonti 

gerincvelő s z elvéntyys&l 

&l Gerincvelő háti- és ágyéki 

szelvényei 

P 

Többszörös kiegészítés 

Az előbbi ötféle kiegészítéssel rokon típus, azzal a különbség-

gel, hogy megoldási formája bonyolultabb, és szélesebb báizison 

nyugszik egy-egy kérdés. Átfogó ismereteket és nagyobb álta-

lánosságokban való gondolkodást kiván, mint egyszerűbb rokon-

tipusa. Négy lehetséges befejezés ötféle változata közül kell a 

megfelelőt kiválásztani. 
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Instrukció: A következő feladatokban egy-egy mondathoz egy vagy 

több helyes válasz tartozik, a nagybetűkkel jelölt le-

hetőségek ben. 

A kiválasztott válaszok nagybetűjét a baloldalon levő 

vonalra kell irni. 

Lehetőségek: 

A: I, 2, 3, válasz a megfelelő 

B: 1, és 3. válasz a megfelelő 

C: 2. és 4. válasz a megfelelő 

D: Csak a 4. válasz a megfelelő 

E: Mind a négy válasz megfelelő 

A DNS felépítésében résztvesznek: 

1/ ribóx 

2/ puri n.bá z i.s ok. 

3/ ATP 

C 4/ p.u j.rrudJlnbázisok 

Az a s s z o c i a t í v lehetőségek között szerepel azonosság; mindkét 

fogalommal asszociálhatok a felsorolt tulajdonságok és szerepel 

kizárás, nemleges válasz is. Minden esetben több a tulajdonság, 

mint a felsorolt toga.lome Közbeeső fogalmak finom elkülönítésére 

is alkalmas, A formai megoldás a következő: 

Négyféle asszociáció 

Instrukció: A következőkben 4 nagybetűvel /A,B.C,D/ és számok-

kal jelölt sorokat talál. Az A és B betűkhöz egy-egy 

fogalom tartozik. Meg kell állapítani, hogy a sorszámo-

zott mondatok melyikére vonatkozik az A vagy ' B foga-

lom és a megfelelő nagy betűt a sorszám mellé kell 

/mi. Azokhoz a mondatokhoz, amelyek: m'nd az A, mind 

a B fogalommal összefüggésben állnak, C betűt, ame-

lyek pedig egyikkel sem kapcsolatosak, oda D betűt 

kell irni. 
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A; Agy 

B: Gerinc agy 

C: Mindkettő 

D: Egyik sem 

C 1. Szürke és fehérállományból áll 

B 2. Felszálló és leszálló pályák futnak benne, 

A 3. A fehérállomány belül van 

B 4. A szürkeállomány belül van 

B 5. Szelvényes szerv 

D 6. Közvetlenül irányitja a belső elválasztású 

mirigyek működését. 

C 7. A vegetatív idegek kilépésének helye 

B 8. A szimpatikus idegek erednek belőle 

C 9. A paraszimpatikus idegek erednek belőle 

A lojA bdygó idegek erednek belőle 

R el á.c;'.ó a r j.aj.iz is 

A hallgató valamely á^j/rás és hozzátartozó indoklás viszonyát 

értékeli, ezen belül logikai Ítéletalkotást végez. 

Instrukció: A következő feladatok állitásokat és ind-k7 ásókat tar-

talmaznak, Ezek értelmében 5 lehetőség adódik. A 

megfelelő betűt az egyes feladatok mellé j;uk, 

Jelölések: 

A: Az állítás és az indoklás is igazf a kettő között összefüggés 

van. 

B: Az állítás és az indoklás :.s igaz, de a kettő között n ncs 

összefüggés. 

C: Az állítás igaz, de az indoklás n-m. 

D: Az állítás nem igazT dé az Indoklás igaz, 

E: Sem az állítás, sem az indoklás nem igaz. 

D Távolba nézéskor a szemlencse domborubb lesz. rne: t 

a sugár izom elernyed. 
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Essay fel ad a t r >k 

Az essay feladatoknál a hallgatók megadott, röviden kife-

jezhető témákról irnak lo-12 sorban. A rövid dolgozatnak konk-

rétumokat kell tartalmaznia. A közölt konkrét adatokra o-lo pon-

tot adhatunk. Az essay tipusu feladatoknál az objektív értékelés 

lehetősége kisebb mint az előzőeknél, de előnye, hogy tényeke+, 

összefüggéseket felsorakoztató egzakt feleletekhez s z o k t a t , A ta 

nulók az előkészítés vagy az első ol&lgozatok során felismerik, 

hogy a tények, kapcsolatok pontos feltárása hiányában csökken a 

pontszámuk. E feladatoknál a nyelvi kifejezőkészséget is értékeljük. 

Instrukció: írjon lo .1.2 sorban a hasnyálmirigy felépítéséről és mű-

ködésiről 

A feladatok értékelése 

Az essay feladatokra o-lo pontot adunk. A fenti példánál a pon-

tok megoszlása, a következő: 

1 / Elhelyezkedés, méret: 2 pont 

2/ Külső- és belső elválasztása mirigyrészletek: 2 pont 

3/ Külső elválasztás jelentősége* enzimek felsorolása: 2 pont 

4/ Belső elválasztása részlet jelentősége, az inzulin szerepe: 2 pont 

5/ Nyelvhelyesség^ fogalmazási készség: 2 pont 

Á kiégészjtő és asszociációs tipusu feladatokat általában l-l pont-

tal, a reláció analízist. 2-2 ponttal értékeljük, 

A multiple choice felsorolt kérdéstípusaira vonatkozó részletesebb 

példák a mellékletben megtalálhatók. A felsorolt feladatok és példák 

azonban korántsem teljesek, A feleletválogató módszer kiszélesí-

tésére, adaptálására jelenleg is folynak kísérletek a különböző ok-

tatási. területeken, 

A multiple choice módszer bevezetése a II, ciklus biológiai írás-

beli dolgp z ataiban 

Több előzetes kísérlet és v i ta után ez évben vezettük be először 

a feleíetváj' vga+ó módszer szerint összeállított 4o kérdést tartalma-

zó dolgozatot. A következőkben a dolgozat előkészítésével, lebo-

nyolításával és értékelésével kapcsolatos tapasztalatokat foglalom 

össze: 



Előkészítés: A módszerrel kapcsolatos Instrukciókat 0 hallga 

tokkal a dolgozatírás eJőtti héten ismertettük, A dolgozatban nem 

szereplő - más tananyagrészekből vett - néhány p é l d á .'s gya 

koroltattunk. Az elők.ész.;.t.és és a íeleletvaiogató módszer beve 

zetésével kapcsolatos munkában lelkes segítőm v o, Kővá-

Istvánné, aki az agrárcsoportok feladatait álli+otta össze. Az 

orvoscsoportok feladatait én készítettem el. 

Lebonyolítás: A hallgatók A és B feladatlapokat kaptak, amelyek 

azoncs kérdéseket tartalmaztak., de eltérő felsorolásban, A fexa 

datlapokon minden szükséges instrukció szerepelt, A feladatok 

megoldására és az értékelőlap kitöltésére /lásd a meJ ékl.etek/ 

összesen loo percet adtunk, 

Értékelés: A hallgatók meglepően fegyelmezettek vol+a.k4 A ke 

rábbi írásbelieken előforduló mozgolódást, súgást nem tapasztaltunk, 

Ennek oka elsősorban az volt, hogy a hallgatók tudták, a loo 

percre szabott idő szükséges az új tipusu dolgozat j ó elkészí-

téséhez és minden felesleges időveszteség s a j á t eredményük ro-

vására megy. 

A feladatokat még aznap értékeltük. Az eredmények rnegáj.iap, vá-

sa gyorsan haladt, mivel az értékelőlapok könnyen áttekinthetők. 

A feladatok pontozását - a gyakorlatban használt csztályzásí 

arányok betartásával - úgy módosítottuk, hogy a negyven kérdés-

re max. loo pont jutott. Ez lehetővé tette azonnali megállapítását 

a °/c-nak és az érdemjegynek. A relációs analízis feladatokra 4 

pontot, a többiekre 2 pontot adtunk., /lo x 4 = 4o. 3o x 2 = 6 0 . 

összesen loo /. 

JKz osztályzatok az általános elveknek megfelelően. 

55 °/o alatt 1 /elégtelen/ 

56-64 % között 2 /elégséges/ 

65-74 között 3 /közepes/ 

75-84 °/c között 4 /jó/ 

85 °/c felett 5 /jeles/ 

A biológia dolgozatok. eredményének össze-

hasonlítása a fél évi s zóbel: vizsgák ered menyeivel_ 

Az összehasonlításnál nem vettük figyelembe a o-2 csoportot 

/német diákok/ akik- esetében félévkor és a dolgozatírásnál j.s 

azonosak voltak az eredmények /13 jeles és 2 jó/, valamint a 
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o/';lo e>> csoport hallgatóit, akik viszont többszöri tanárcsere, 

helyettesítések miatt nem voltak megfelelően felkészítve. így 

az összehasonlításban 9 orvos és 3 agrárcsoport szerepel, 

összesen 143 tanuló. 

osztályzat félévi írásbeli vizsg. II. ciklus írás-
beli dolgozat 

1- e s 

2-es 

3 - a s 

4- és 

5-ös 

A szakirodalom szerint a jól összeállított tesztek a Gauss-

féle görbét mutatják a közepes osztályzatok dominanciájával. 

Az adatokból leolvasható, hogy a megíratott dolgozatokban 

a jó és közepes érdemjegyek dominálnak és viszonylag ma-

gas a jeles érdemjegyek száma is. Az adatok azt mutatják, 

hogy a kérdések száma és ezzel együtt a követelményszint 

növelhető, A 14,6 °/c elégtelen osztályzat, zöme a később ér-

kiezett hallgatóknál fordul elő. A fentiek összeállításából ki-

tűnik az is. hogy a szóbeli vizsgákon kisebb követelmén yt 

támasztanak a tanulókkal szemben. 

Mivel a feieletválogató módszert először alkalmaztuk, a fela-

datok: összeállítása nem volt. hibamentes, A fogyatékosságok 

azonban kijavíthatok, és a szerzett tapasztalatok felhasználá-

sával összeállíthatók, olyan vizsgatesztek, amelyek a követel-

ményeknek megfelelően tükrözik a tanulók teljesítményét. 

Összefoglalás 

A feieletválogató tesztmódszerrel kapott eredményeket reáli-

sabbnak tartjuk, mint a szóbeli vizsgák, vagy a hagyományos 

írásbeli vizsgák eredményeit. Ez a^ számonkérési forma biz-

tosítja a hallgató számára az objektív értékelést, az oktató 

számára pedig a visszajelentést. Reméljük, hogy sikerül a fe-

3 

18 

26 
56 

4o 

21 

24 

33 

4o 

25 
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leletválogató módszer technikáját tovább fejleszteni a biológia 

oktatás területén és talán a más szaktárgyakat oktató kartár-

sak érdeklődését is felkelteni a multiple choice vizsgamódszer 

alkalmazásának lehetőségeire. 

Irodalom: 

1 / Teljesítményértékelés a biológia tanításában OPI 1969. 

2/ A középiskolai biológia és a felsőoktatás OPI 1971, 

3/ Endrédi Lajos, Merész Konrád. A programozott biológia 

oktatás hatékonysága egy kísérlet eredményeinek tükrében. 

A biológia tanítása 2. 1971. 

4/ A gimnáziumi biológia és az írásbeli felvételi vizsgák. A 

biológia tanítása 6. 1971. 

5/ Dr. Sárik Tibor "A feladatlapok alkalmazásának lehetősé-

gei az általános iskolai kémia oktatásában" A kémia taní-

tása L. 197 2. 

6/ Dr. Kacsur István: Megelőző fogalmak kombinatív felhasz-

nálása a biológia tanításában. A biológia tanítása 4, 197.., 

7/ Dr. Fazekas György: Az Országos Középiskolai Tanul-

mányi Vers eny. 



27 ~ 

T A P A S Z T A L A T C S E R E 

SZŰCS JÓZSEF: 

AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA EGYSÉGE ÉS 

DIFFERENCIÁLTSÁGA 

/1972. november 15-től december 15-ig a kijevi T. 

Secvcsenko Állami Egyetem Előkészitő Fakultás munkájának 

megismerése céljából tanulmányi uton vettem részt. Munka-

tervem teljesítésével betekintést nyertem a programozott ok-

tatásba, a hallgatók világnézeti, politikai, kulturális nevelésé-

be, illetve az oktatási folyamatba/. 

Világnézeti, polilikai és kulturális nevelés_ 

Az egyetem előkészitő fakultásán sokrétű, jól megszer-

vezett s igen eredményes világnézeti, politikai és kulturális ne-

velés folyik, Valamennyi szakirányú csoportnak sajtó-? rádió-, 

és országlsmeret^ órája is van, amelyet egy-egy tanszék illetve 

tanár vezetésével irányítanak. 

A sajtóór^^^_fokozatosan vezetik be. 2-3 héten fél-fél 

órát, majd a következő hónapon át egy, majd a 7-8 héttől két-

három órát fordítanak rá /műszakiaknak kettő, orvosoknak is, 

viszont bölcsészeknek, közgazdászoknak 3./ Célja az olvasóvá 

nevelés, az hogy a hallgatók a célnyelven szerezzenek infor-

mációt, politikailag tájékozódottak legyenek, megismerjék a Szov 

jetuniót, a jellegzetes ujságnyelv elsajátításával hozzájáruljanak 

az internacionalista személyiség nevei és éhez > /Céljában és 

módszerében nagyon hasonlít az általam csaknem három éve 

kikísérletezett és alkalmazott sajtó-órára, azzal az óriási kü-

lönbséggel, hogy náluk egységesen bevezették, kötelező, s 

vizsgaanyagként is szerepel./ 

A rádió-óra feladata a napi események, belföoüi és a 

nemzetközi hirek szóban történő közlése - valamennyi csoport 

számára., nyelvórán történő előkészítéssel, és utólagos megbe-

széléssel. 
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Célja megegyezik a sajt-ó-óráéval, de amig utóbbin oktatás; szem-

pontból a szintetikus olvasás és a beszédkészség fejlesztése a 

cél, a rádió-órán a hallás utáni megértés, /A rádió adásainak az 

oktató-nevelő munkába való bevonásával szintén harmadik éve 

foglalkozom, A feldolgozás módszerében csaknem egyezik, de a 

kijevi effektívebb, mert általánosan bevezetett, az Intézeti rádió 

hálózattal könnyebben megvalósítható. A magnóra felvett anyag 

oktatása viszont differenciáltabban lehetséges, mint Kijevben, 

ezen kivül az ottani kutatások pl. a rövidebb közérthető tudomá-

nyos, műszaki, orvosi, közgazdasági és irodalmi jellegű előadások 

meghallgatásával, illetve azok felhasználásával még nem foglal-

koznak, holott tapasztalatom szerint mind az információ szerzés-

ben, mind a hallás utáni megértés gyakorlásában nagy szerepük 

van,/ 

Országis meret ySztranovedenyije/ oktatását külön tanszék látja 

el a fakultáson. Politikai célja a Szovjetunió megismertetése. 

Munkájuk órán kívülre Is kiterjed: rendszeres filmbeti+és kíséri 

a tananyagot, t!ki mit tud "vetélkedőket szerveznek a tanultak alap 

ján, kiállításokat, muzeumokat látogatnak. Nyári időszakban szer-

vezik a pihenő és építőtáborokat s vcáÁik az ott folyó munkákat. 

Az országismeret c. tantárgy bevezetése fokozatosan történik a 

harmadik héttől, s természetesen minden szakirány számára kö-

telező. Az előadásokat oroszul tartják, tolmácsok ford.'tják idegen 

nyelvre, de az I. Makarova vezette tanszék kísérletei, alapján 

teljesen a célnyelven óhajtják megoldani. 

Az órán kivüli nevelés jelentős területe a diákotthon és a diák-

klub: 

A dlák otthonban külföldi és szovjet hallgatók bevonásával ,;böto-

vaja" /1. közjóléti/ kulturális, propaganda, menza és egészségügyi 

szekció működik. Valamennyi szekciót külön-külön egy -két tar ár 

patronál, A szekció élén egy szovjet hallgató áll. Igen jelentősek 

a nemzetiségi esteken kívül a diákotthonok saját /külön/ politikai 

és kulturális rendezvényei. Mind a diák:otthon* tisztségeket, m nd 
a CS?P°tlsztségek:et. a nevelő munkánk fokozása érdekében 

elemeznünk kell - a fakultáson minden csoportnak sztár osztája 
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és helyettese van-, hogy még eredményesebb legyen nevelő 

munkánk, több lehetőséget nyujtsunk a hallgatóknak önálló és fe-

lelősségteljes tevékenységre. A nyelvi környezet megteremtése 

érdekében is az eddigieknél jóval többet kell tennünk. 

^ helyileg nem a fakultás épületében, hanem az egye-

temen működik. Gyakran rendeznek megemlékezéseket, évfordu-

lókat ünnepelnek meg. irodalmi és politikai jellegű estéket szer-

veznek, Legutóbb pl, Puskin-est volt. Tiltakozó gyűléseket is 

szoktak összehívni, felvonulásokon vesznek rész-t valamint se-

gítenek a hallgatók nyári szünetének megszervezésében, a le-

bonyol itásban /pihenő és pihenőmunkatáborok/. Saját zenekaruk: 

van, rendszeresen folyik vetélkedő a külföldi hallgatók számára 

a kijevi televízió stúdióban is. /Ajánlatos, hogy a mi nemzet-

közi diákklub- vezetőinek részletesen ismerkedjenek meg a ki-

jevi nemzetközi diákklub munkájával, ahol igen jelentős tevé-

kenységet fej'enek ki a magyar hallgatók Is./ 

A z _o k t a t ógépek 1 a b o r at ó rTurri a 

/Kabir et ebucsájussíjszja usztrosztv./ 

A kijevi előkészitő fakultáson rendszeres gépi programozott ok-

tatás folyik heti. 3 órában /egyszer órarend szerin4-, kétszer pe-

di szabad időben/. A gyakorlásra és e&énőrzésre egyaránt al-

kalmas gépek Alfa 2 és Alfa 21, összesen 14-, a következő sa-

játosságokkal rendelk eznek : 

i/ tógy óra alatt I2o- 2oo mondatot képes egy-egy hallgató 45 per 

ces órán elvégezni. 

2/ Könnyen programozhatók, jól kezelhetők, a tanár jeleni étében a 

munka folyamatos, a gép;, ellenőrzést .időnként tanári ellenőrzés 

egészíthet, ki. 

3/ A müveletek elvégjfcvi.-fa*etők: némán, vagy félhangosan. 

4/ Ter.riar .k\js a szókincsében: pl, saj^ó órához, a k özgazdasági 

és ország.i.smerethez nyujtarjak: hasznos term'nusz technikuszo • 

katr
 :.lleKe a társalgási témákhoz: pl, egyetem, város, mozi . . , 



5/ Az elágazásos programozásnak megfelelően a hallgatók négy 

megadott variáció közül választják ki a megfelelőt. 

6/ Ahol lehetséges, a szövegek alatt képek is állnak. PJ. Ez 

újság, /kép: egy újság/ Ezek újságok /kép: több újság/ 

7/ A gépek alkalmasak a tanqr án tanultak begyakorlására és el-

lenőrzésére, s bizonyos százalékú uj lexikai egység beveze-

tése is. 

Az értékelést és az osztályzást a gépek végzik el6 A kapovi 

osztályzatot a hallgatók egy erre a célra rendszeresített táblára 

irják összesítési céllal. 

A gépi programozott oktatás értékelését két csoport munkája alap 

ján /1972. XI. 2o. 24-es vietnami és a 3 2-es /szíriai, afrikai/. 197 2, 

XI.24./ ismertetem: 

1. 2 hallgató valamennyi gépen elvégezte a müveleteket ,14/ 

2. 1 13-at, 3. 1 12-öt, 4; 2 11-et, 5. 2 halig, lo-et. 

6. 2 9-et, 7. 2 8~at, 8. 2 halig, 7-et Egy-egy osztályzat 3-as volt. 

de a legtöbb 4-es és 5-ös, Anélkül, hogy százalékban kimutatnánk, 

könnyen megállapítható a túlságosan nagy differencia a végzett mun-

kát illetően, P1-. A két csoport közül csupán egy ^gy hallgató tel -

jesített minden müveletet, kettő pedig csak felét, tehát az á*lag kö-

rüli szóródás /7-1 o,3;-14/ egyformán nagyon nagy mindkét csoportban. 

/Megjegyzem, hogy a DPO- ban, mint programozott oktatásban gépek 

nélkül is több müvelet elvégezhető, a végzett, munká: j.lecöen je-

lentéktelen átlagteljesítmény körüli szóródással. Vagyis a mennyiség 

mutatók szerint is jobb s gazdaságosabb a DPO, köve kezésképpen 

az elsajátítás foka szintén. 

Eltekintve az említett hiányosságoktól a tanárok és a hallgatók szi-

vesen dolgoznak az oktató gépeken, hasznosnak + ar'-'ák? s valóbar. 

a frontális oktatással összehasonlítva sokkal eredményesebb az azon-

nali visszakapcsolás, az individualizált tanítás és a s * müvelet el-

végzése miatt. 

E tanulmányi ut. a programozott oktatást illetően nem n e v e z h e t ő ki-

elégítőnek: 
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1. A jelenlegi laboratóriumok elavulj korszerűtlen, ujabb gépe-

ken átköltözés után fognak dolgozni, 

2. A programozott oktatást illetően javaslom, hogy tüzetesebb 

tanulmányozása érdekében a következő tanévben egy kol-

léga ismét foglalkozzon a kérdéssel. Kijevben a programo-

zás, a programozott oktatás igen tág fogalmat jelöl, ajánlatos, 

hogy olyan menjen ki, aki maga is programozott oktatással 

tanit illetve megelőző elméleti "kutatást" és kísérleti tanítást 

végzett, Ugyanez vonatkozik a szemléltető;_eszkozok alkalma-

zására is. 

Az oktatási folyamat elvi alapjai 

é s az elvek gyak ov-Iat?_ m egval or-

^^ása 

Az oktatás a kijevi fakultáson sokrétű és tudományosan megala-

pozott. Tanóráik intenzivek, modernül megszervezettek, rendsze-

resen alkalmazzák a páros munkát, un. fél-programozott oktatás 

folyik, igen eredményesen dolgoznak főleg az intézetben irt tan-

könyvek és segédkönyvek alkalmazásával, de felhasználják más 

előkészítő fakultások könyveit is. 

Két hetes fonetikai bevezető után a Vodnij grammaticseszkij kursz 

c. tankönyvük alapján tanítanak, a nyelvtanár bevezeti, megtanít-

ja a szaktárgyak minimális szakszókincsét, s az igeragozásból 

és a főnévragozasból a legszükségesebbeket. 

/S természetesen a köznyelvet, is./ A szeptember végén kezdett 

csoportokban már november közepétől a matematikát, biológiát, 

kémiát, fizikát, ábrázoló geometriát a szaktanárok oktatják, ugya-

nis tartanak számukra közgazdasági, jogi, irodalmi ismereteket 

nyújtó órákat., sajtó- valamint rádióórát. Ezeken az órákon texj'es 

értékű munka folyik. Pl. Matematikát mérnök szakirányú hallgatók-

nak ötödik héttől négy órában tartanak összevont csoportokban 

/két csoport/, /A 7-es csoport 3. foglalkozásán vettem részt, va-

gyis az 5-6 órájukon. Mind a 18 hallgató aktívan dolgozott, sok 

feladatot megoldottak. Az 1. óra ismétlés volt /törtek/, a 2. uj 

anyagközlés begyakorlással. A tankönyv orosz, arab, spanyol, 
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Az oktatásban fő szempontjuk, hogy módszereik a legjobb ered-

ményt nyújtsák. Elvük a gyors bevezetés és a tartós ismeret. 

Ennek biztosítása érdekében az irányítást a szabályozás és az 

ellenőrzés igen alaposan kidolgozott. Módszereikben egyaránt 

helyet kap a hagyományos, az audio-vizuális és a programozott 

oktatás. /Az eredményes oktatáshoz - a kijevi példa ezt bizo-

nyítja, s magam is kifejtettem már a DPO-ról irt dolgozatomban -

nem egyes módszerek, hanem a módszerek komplex alkalma -

zása_ szükséges. Tehát az előkészitő Intézetek profiljának a leg-

jobban a módszerek komplex alkalmazása felel meg, míg a 

gyors tanfolyamok egy-egy módszerre is épülhetnek./ 

Az előkészitő intézetekben csaknem egyforma követelmények 

szükségesek az olvasásban, a hallás utáni megértésben, a be-

szédben, és az írásban, /jegyzetelés/. A célnyelv gyakoriak, el 

sajátitása azt jelenti, hogy a hallgatónak tudnia keli kommuniká-

ciós viszonyba lépnie a környezetével: 

1. Szóbeli és írásbeli monológusban a tankönyv tematika,'a, az 

$ktiv szókincs alapján: 

2. Párbeszédet folytatni adott szituációban, 

3. Képesnek kell lennie hallás utáni megértésre, 

4. El kell tudnia olvasni közepes nehézségű köznyelvi, 

politikai, irodalmi és szaknyelvi szövegek; / beleérve a nép-

szerű tudományos irodalmat* is/ 

Az idegen nyelvek oktatásának pszichológiája szerint Artemov, 

Subin, Beljaev/ a beszédtevékenység valamennyi ágát külön 

kell oktatni, bármennyire is összefüggőek azok. A nyelvoktatás 

első szakaszában előtérbe kell helyezni a hallás utáni megér-

tést és a beszédet, a második szakaszban az olvasási és az 

írást /vagyis a szintetikus olvasást, az írást illetően pedig a 

szöveg illetve az előadás jegyzetelésre való képességet/. 

A követelmények realizálása adekvát a kijevi előkészitő fakul-

tás oktatási folyamatában. E követelmények minél tökéletesebb 

teljesítése érdekében alaposan megszervezett. ud.ornányos 



munka folyik, két kiváló metodista, tanszékvezető /szekcióve-

zető/ irányításával M.P. Parahiná-val és G.L Makarova docens-

sekkel. A pedagógusok módszertani kulturaja és szakismerete 

magas, egyes esetekben kiváló /Beszpaienko, Prjagyina, Alek-

szejevna, Otrocsenko, Lobanov, Galeckaja, Zinaida, Makarova/ 

Könyveiket, módszertani munkáikat rendszeresen megjelenteti 

a kijevi egyetem, illetve cikkeiket publikálják a legjelentősebb 

sza/jet módszertani folyóiratok, kiadványok stb. 

Az új jelenségekre gyorsan reagálnak, egy sor metodikai kér-

dés önálló kidolgozásán fáradoznak /egyes tárgyak oktatásának 

metodikája, önállóság kérdése, a dialógus oktatása, szóképzés/ 
egymás kezdeményezéseit felkarolják. Miután a tudományos mun-

ka formája és a vezetés a legmesszebbmenőkig demokra.ti,kusf 

igen kedvezően hat az egész kollektívára, a fakultás munkájára. 

A vezetők gondoskodnak arról, hogy egy-egy módszertani mun-

ka legalább egyszer a fakultás tanári testülete előtt, esetleg a 

vezető tanárok értekezletén elhangozzék, ahol megvitatják, ja -

vaslatokkal látják el a felolvasót a további kutatást illetően, ül. 

az egyetem megfelelő tanszékéről témavezetőt kérnek fel, ŝ assck~ 

értőt, a munka további tökéletesítése céljából. Amikor a hallgatók 

önállóságának problémáját vitatták meg a vezető tanárok érte-

kezletén, engem is meghívtak, Az illető kolleganő a legközeleb-

bi felolvasását már az egyetem pedagógiai tanszékén tartja, he-

lyesebben ismerteti, ahol a végső simításokat is elvégzik az 

adott munkán, így publikálásra vagy tudományos fokozat elnye-

résére egyaránt al kai.mássá válik az anyag, 

Meglepően jó a fakultás k ád ermunk aj a, Az intézetben tanítani 

óhajtó tanárokat előbb néhány évre laboránsként, könyvtárosként, 

titkárnőként alkalmazzák, hogy módjuk legyen az ott folyó mun-

kák előzetes alapos megismerésére. Pl. a dékán /nálunk igaz-

gató/ titkárnője ellátja az adminisztratív teendőket és még 9 órá-

ban nyelven tanít, mindamelett neki is és másoknak is óraláto-

gatási kötelezettségeik s vannak. Igen körültekintően foglalkoz-

nak a fiatal pedagógusokkaJ /kb. a munkakezdéstől 5 évig te-

kinthető annak/ óráikat meglátogatják, időnként beszámoltatják 
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őket munkájukról az intézet f6ruma,n, elméle és g\ ók---.r-iati 

segítséget nyújtanak nekik. Vezetőtanára mxnclen e s e t b e n óralá-

togatásai ,alapján, nyilvánosan értékeli a "fiatal" pedagógus mun-

káját, s fokozatosan bevezetik /tanszékvezető é s v e / R ' ő ^ a n á r / a 

tudományos munkába is. A szekcióvezetők óriási mennyiségű 

munkát. végeznek: 

pU G. I. MAKAROVÁNAK évi 3oo kötelező órája van, 8 aspi-

ránssal foglalkozik szinté naponta, tankönyvet ír, módszertani 

cikkeket, csaknem állandó jelleggel lektorálja az intéze4 pedagó-

gusainak munkáit, vagyis konkrét segitséggel lendíti elő mind az 

oktató-nevelő munkát, mind a tudományosat. A vezetők szigorú 

eívként tartják számon a jelenlegi oktatásuk. rendszeres elemzé-

sét, a hibák, hiányosságok felismerését ugyanolyan elismeréssel 

fogadják bárkitől, mintha valamelyik oktató egy-egy uj eljárással 

segítené elő a fakultás^ munkáját, 

A korszerű ellenőrzésre és vizsgáztatásra n a g y o n 6 p é i d á u i . 

szolgál, a kijevi fakultáson I, ISZAJEVA szakaszos s z i s z t é m a a . 

Az egyetemeken elért gyenge tanulmányi e r e d m é n y e k s z a k t á r -

gyakból, illetve a bukások és az évismétlések, v a l a m nt a szak-

változtatások nagy száma /orvosok, műszakiak között 2 o °/o az 

utóbbi/ rész]Den a mi nem kielégítő szakirányú előkészítésünk • • • 
miatt van. A Jaos^z^bb időtartamú oktatás mellett, fő feladatunk sze-

rintem az óra korszerűsítése, intenzitásának f o k o z á s a , é s soha 

nem lenne szabad megfeledkeznünk az ott tanitó kollegáknak ar-

ról, hogy a szaktárgyuk n yelvét is okt.at.niok kell, nem csupán a 

tárgyat tanítani. 

A statisztikai adatok szerint a hallgatók legnagyobb problémája 

a nyelvtanulás. Javaslatot kell kidolgoznunk, a h a l l g a t ó k szelek-

tálását és irányítását illetően. A kijevi fakultás e z irányú tapasz-

talatait is felhasználva, nem megfelelő előképzettség u t á n e;. ke^l 

tanácsolni a hallgatót, illetve valamilyen eredménybe b,ztaro tu-

dás esetén alsóbb fokú oktatási iriiíézmériybe i r á n y i t h a t n á n k őket. 

Csak igen alapos "felvételi", szelektáló munkával t e r e m t h e t j ü k 

meg a bukás megszüntetését, mint ahogy Kijevben má elég-

ték. 
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A kijevi előkészitő fakultáson egységes és differenciált oktató-

nevelő munka folyik. Intézetünk számára sok tanulsággal szol-

gál, e munka tanulmányozása igen hasznos "továbbképzésnek" 

bizonyul valamennyi kiutazó pedagógus számára, amennyiben 

ezt oktató-nevelő munkánk tökéletesitése érdekében felhasznál-

hatjuk. 

Irodalom és megjegyzések 

14 SZŰCS JÓZSEF: A sajtóóra jelentősége a magyar mint ide-

gen nyelv oktatásában. Kézirat, 197 2. 

2. SZŰCS JÓZSEF: Duális programozott oktatás, Kézirat. 1972. 

3. EPRIHOGYKO: Matematika /aritmetika, algebra, tr.igonomet-

ria / 197o. 

4. VARESCYAGIN. E,M.: Rol i meszto sztranovadenyija v prak-

tíJke predodavanyja ruszkova jazika kak inosz-

tránnovo /szerk./ 

Izd.Moszk. Un. 1969. 

5. ART'SMOV.V,A: Pszihologija obucsenyija inosztrannia jazikam, 

Izd. Proszvescyényija. Moszkva 1969. 

6. SUBIN, E,P.: Osznovnös principi metodiki obucsonyija inosz-

trannim jazikam, Ucspedgiz, Moszkva, 1963. 

7. BELJAJEV, B.V.: Ocserki po pszichologü obucsenyija inosztran-

nim jazikam, Proszveschenyjje, Moszkva, 1965. 

8. PARAHINA M.F.: O.A. Szaszenko, L.A, Busmanova: Ruszkij 

jazik dija sztugyentov inosztrancev, Izd. Vi.sz-

saja Skola, Kijev, 1971. tankönyv, amelyből a 

fonetikai bevezető után tanítanak. 

9. MAKAROVA. G-.L: Szmotritye, szlosajtye. govoritye c. tankönyv-

sorozat /részben programozott tankönyvek/ mun-

katársa Pl, Mirnij atom4. knyíga, Izd Kijevsz. 

Un, 1966 

10. Nyelv és szakoktatásunk hiányosságainak részletesebb elem -

zését. 

1. Oktatásunk Achilles-sarka c. kéziratomban 1971. 

DÉRI MIKLÓSNÉ: Külföldi hallgatók Magyarországon Felsőoktk 

t.ási Pedagógiai Központ Bp, 197 2, 
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KOVÁCS PERENCNÉ: 

HOGYAN TANÍTJÁK A HERDER INTÉZETBEN 

A SZAKNYELVET? 

1972. XII. 4-9 között multilaterális munkalapokat rendez-

tek a lipcsei Herder-Intézetben. 

A munkanapokon az általános nyelvoktatás és a szak-

oktatás kapcsolatának problémáit vitatták meg. A témaválasztást 

tette időszerűvé, hogy több t.estvér'.ntézményben - 'gy a 

Herder-Intézetben is - új tananyagok elkészitését követelik a 

megváltozott külső és belső körülmények. /Ez a munka nagy 

körültekintést igényel, ezért került sor erre a nemzetköz: véle-

ménycserére./' 

Megváltozott külső körülmények 

1, Megnőtt az NDK egyetemeinek követelményszintje. Ez ért-

hető, ha figyelembe vesszük, hogy megszilárdult az NDK ok-

tatási rendszere, a bevezetett reformok meghozták gyümölcsei-

ket, és az NDK középiskolái jobban képzett diákokat külde-

nek az egyetemekre, mint a korábbi években. Ezek mellett a 

diákok mellett csak jobban képzett külföldi hallgatók tudják 

megállni a helyüket. 

2. A fejlődő országok oktatási intézményeiben is érezhető minő-

ségi javulás történt. /Már lehet építeni az ott tanult ismeretek-

re, ha ismerjük, hogy egy bizonyítványban találha+6 eredmény 

az adott szaktárgy milyen fokú ismeretét jelenti./ 

A Herder-Intézet munkatársai behatóan tanulmányoz zák az 

egyes fejlődő országok oktatási rendszerét, megvizsgállak, az 

ott használt tankönyveket, elemzik a vizsgáztatások módsze-

rét, stb. Maii, Szíria, Tanzánia, Ciprus, esetdoen ezt a munkát 

már be is fejezték, s a kidolgozott tanulmányokat szívesen meg-

küldik a testvérintézményeknek. Egyben együttműködésre szó-

lítják fel őket. 

/Javasolják, hogy ott, ahol lektorunk működik, végeztessük el 

mi is ezt a munkát, és a dokumentációt küldjük meg nekik, A 
1 Herder-Intézet ebben a témában szervezé-l feladatokat is szí-

vesen vállal./ 
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Megváltozott belső körülmények 

Elérték felettes szerveiknél, hogy csak jól érettségizett 

külföldi fiatalokat fogadjanak. Államközi egyezmény alapján már 

nem jön olyan diák hozzájuk, akinek hiányos a szaktárgyi elő-

képzettsége, vagy rossz osztályzata van anyanyelvből, illetve 

az első idegen nyelvből. Társadalmi szervezetek ösztöndíjasai! 

elfogadják még hiányos előképzettséggel is, de azt k: nem a Her 

der-Intézetbe kerülnek, hanem a Drezda melletti Preibe»"gbe. két 

év alatt szabályos érettségit tesznek, és csak úgy mehetnek egye 

temre. Aki ezt nem vállalja, az csak szakközépiskolába mehet, 

egyetemre nem. 

Az elmúlt években nagyot lépett előre a Herder Intézet a 

szak t ár gyí, o k: t a t ás területén. Az eredmények Ígéretesek voltak, 

és volt egy időszak, amikor úgy látszott, minden helyes uton ha-

lad. Rövid idő alatt kiderült azonban, hogy a szakoktatás szintjé-

nek emelkedésével visszaesett a nyelvoktatás szintje. Egyre több 

bírálat érte a Herder Intézetet, hogy diákjai nem tudnak n érne fül. 

Az Intézet munkatársai felmérést végeztek a rosszul tanuló, 

illetve bukott külföldi egyetemisták körében, s. velük egyidejűleg 

megkérdezték: az egyetemi oktatókat is. A tanárok és diákok vé-

leménye loo % lg fedte egymást: a sikertelenség oka nyelvi, és 

nem szakmai, hiányosság. 

Ez tette szükségessé, hogy felülvizsgálják munkájukat, és keres-

ni kezdjék azokat a lehetőségeket, amelyek elősegitik a nyelvta-

nulás és szaktudás jobb koordinációját. 

Mindenekelőtt megvizsgálták, hogy milyen követelményeket kell tá-

masztaniuk az előkészitő év végén külföldi diákjainkkal szemben. 

Erre vonatkozóan Lothar Kaiser elvtárs referátumából szeretnék 

néhány gondolatot ismertetni, 

A külföldi diákoknak egyrészt bizonyod ismeretekkel kell rendel-

kezniük az előkészítő év végén, másrészt tanulási formákkal, 

készségekkel, képességekkel, melyek:r-e egyetemi tanulmányaik so-

rán szükségük lesz,. 
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A Herder Intézetben a. választott egyetem első évfolyamának 

tananyaga alapján sajátítják el ezeket az ismereteket, nem az 

NDK középiskoláinak érettségijét akarják utánozni. A kötelező 

szaktárgyakon belül is csak azokkal az anyagrészekkel fog 

lalkoznak, amelyekre az első ggyetemi évben van szükség. 

Emellett megteremtik azokat a készségeket, amelyekkel a diák 

a további évek során egyre javuló nyelvkészség birtokában, 

egyedül is tud eredményesen tanulni. 

Ezeket a készségeket négy csoportra osztják: 

1. Hallás utáni reprodukció /VH/ 

2. Olvasás utáni reprodukció /VL/ 

3. Szóbeli kifejező készség /dialóg, monológ/ 

4. írásbeli kifejező készség 

A hallás utáni reprodukció azt jelenti, hogy a külföldi diákok-

nak az előkészitő év végére egyszeri hallásra meg kell érteni-

ük a választott szakiránynak megfelelő előadást. Hozzá kell kap-

csolniuk korábbi ismereteikhez. Ki kell emelniük a lényeget és 

le kell azt jegyzetelniük. A jegyzetelés során szimbólumokat, 

képleteket kell használniuk. El kell érniük egy optimális jegyzete-

lési sebességet, hogy az előadást követni tudják és jegyzeteiket 

később vissza is kell tudni olvasni. Az előadás során felmerülő 

új szavakat is rögziteni kell, meg kell állapítaniuk az ismeretlen 

szó fontosaágát, sőt a szövegösszefüggésekből, valamint a for-

mánsok analógiája segitségével jelentését is, ugy, hogy ne ve-

szítsék el az előadás fonalát. 

Olvasás utáni reprodukció készsége azt jelenti, hogy a diáknak 

tudnia kell egy szakszöveget egyénileg olvasva, tanári segitség 

nélkül is elsajátítani. Ki kell tudnia emelni a lényeget. Az isme-

retlen szavakról el kell döntenie, hogy fontosak-e, szükséges 

kikeresni a szótárból, vagy elég csak körülbelül megérteni. Az 

új ismereteket céltudatosan meghatározott szempontok szerint 

rendszereznie kell. 
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A dialóg-készség azt jelenti, hogy tudnia kell szakma:, kérdé-

sekre felelni, illetve ilyen kérdéseket feltenni, és ezen az úron 

új információkat szerezni. 

Monológ-készségen azt értik, hogy a diák természettudományos 

szakismereteket szóbeli, illetve Írásbeli formában értelmesen tud-

jon megmagyarázni, kifejteni, összefoglalni, azokból következte-

téseket levonni stb. 

Tehát nem elég a nyelvtudás, sőt a szaktárgyak tudása sem, 

Szükség van egy sor intellektuális s logikai, kombinatív készség-

re és ezek kialakítása is az előkészítő év feladata. 

Mindezeket a nyelvoktatás és szakoktatás keretében kell elsa-

játítania, Ha a nyelv oktatás kifejezést használják, akkor ezen 

az általános nyelvoktatást értik, amely morfológiai szintaktikai, 

lexikai ismereteket nyújt, és a fent vázolt készségeket fejleszti, 

a hétköznapi élet és honismeret témáit használva fel. Ha a 

szakoktatás k tVjezést használják, ezen azt értik, hogy az ott-

hon tanult szakismereteket idegen nyelven ismétlik, esetleg új 

ismeretekkel kiegészítve. Ez a folyamat tehát szintén nyelvok 

tatás, egy speciális nyelvoktatás, szak nyelvoktat ás, A Herder 

Intézetben tehát általános nyelvoktatás és szaknyelvoktatás fclyik 

Ez azonban a kérdések sorát veti fel: 

a. Van e különbség általában a nyelv és a szaknyelv között0 

A lényeges vonások tekintetében nincs, A szaknyelv a nyelv 

része, tipikus szókinccsel rendelkezik, jellegzetes szóképzési 

sajátságai, vannak, és gyakran előforduló nyelvtani struktúrákat 

használ. 

b. Miért jelent akkor a szaknyelv nagyobb nehézséget a kül-

földi diáknak, mint. a köznyelv? 

A köznyelv szituációt /étteremben, postán, villamoson/ nemcsak 

ct̂ h rí tanulmányaikból ismerik, hanem aktiv módon át is élték. 

Ezek a szituációk nem követelnek intellektuális készségeket. 

Válogatni lehet a rokonértelmü szavak között, segít a mimika, a 

gesztus, a szituáció, Más a helyzet szaktéma esetében. Egy 

szakmai téma .«. g-ka-...ag szigorúan konstruált. Az egész csak ak 
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kor válik korrektté, ha a részletek is korrektek. A nyelvi le-

hetőségek is korlátozottak. Egy természettudományos ismeretet 

általában csak egészen meghatározott nyelvi formában lehet ki-

fejezni, és a diáknak nincs lehetősége arra, hogy válasszon a 

szavak, illetőleg a struktúrák között. Nem segiti a mimika, a 

gesztus, a körülirás. Ha a pontosan oda illő nyelvi eszközzel 

nem tudja kifejezni ismereteit, annyi, mintha semmit sem tudna. 

Ez a megkötöttség az oka annak, hogy noha a diák azonos 

mennyiségű ismeretlen információt kap a hétköznapi élet és a 

szaknyelv területéről, ez utóbbi nagyobb nehézséget jelent neki. 

c. Milyen kapcsolatban állnak a nyelvi és a szakmai ismeretek? 

Kapcsolataik elszakithatatlanok. Ahogy a szakismereteknek meg-

határozott nyelvi burkél van, úgy a szaknyelv használata is fel-

tételezi a szakismeretek pontos rendszerét. Az a tanár, aki szak-

ismeretekkel rendelkezik, jól tudja tanitani a szaknyelvet, aki pe-

dig ilyenekkel nem rendelkezik, az nem tudja eredményesen ta-

nitani a szaknyelvet sem. A szaknyelvet tehát csak szaktanár ta-

níthatja a dilettanizmus veszélye nélkül. Fontos, hogy a nyelvi és 

a szakismereti egységeket tanitó szaktanár megtalálja a két elem-

re forditott idő optimális elosztási arányát óratervezése során. 

d. Melyek a szaknyelvoktatás didaktikai jellemzői? 

A szaknyelvoktatás módszere két elemből tevődik össze: a közép-

iskolák szak oktatási módszeréből és az idegen nyelvek oktatá-

sának a módszeréből. Kezdetben ez utóbbi a domináns. A tanév 

során jelentősége fokozatosan csökken, és év végére előtérbe 

lép a szaktárgyi didaktika. Az utolsó három hónapban már ez a 

domináns. 

e. Milyen viszonyban áll egymással az általános nyelvoktatás ésa. 

a szaknyelvi oktatás? Az általános nyelvoktatás előre szalad, 

morfológiai, szintetikai ismereteket nyújt, és egy válogatott alap-

szókincset tanit meg. Emellett megalapoz olyan nyelvi készsége-

ket, amelyek lehetővé teszik az elemi információ- cserét. Ez a pe-

riódus jelenleg tizenhárom hétig tart, heti 3o órával. A jövőben 

16 hétre akarják felemelni. A szaktárgyak csak ezu'án lépnek 

Korábban megpróbálták 3-4 hét után beléptetni a szaktárgyakat, 
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de annyira redukálni kellett a nyelvet, hogy az már a tudomá 

nyosságot veszélyeztette. Jelenleg az a véleményük, hogy in -

kább későbben lépnek be, de megfelelő nivón. 

Ez azzal az előnnyel is jár, hogy gyorsabban tudnak haladni. 

Amit a harmadik hét után belépve egy hónap alatt tudnak csak 

megtanitanij azt a 13, hét után belépve 3 nap alatt meg tudják ta 

n.itani, 

^Minden szaknyelvi óra tehát kettős célkitűzésű: átfog egy szak 

mai problémát, s ugyanakkor ismétli, gyakorolja, bőviti azokat a 

nyelvi ismereteket, amelyek az adott anyagrész speciális jellem 

zői, A nyelvi szempontnak ugyanolyan tudatosan kell érvényesül, 

nie, mint a szakmai szempontnak. 

A szaknyelvi, szöveg a kettős célkitűzés ellenére mégiscsak 

egy nyelv szerint épülhet fel: vagy a grammatika kritériumai sze -

rint, és ez esetben például a mellékmondatok egymás után követ-

keznek, természetesen szakmai szókincset alkalmazva, de mégis-

csak háttérbe szorított szakmai tartalommal - vagy a szaktárgy 

kritér iumai szer t t, és a nyelvi szempontok ennek alárendelve ér-

vényesülnek csak, 

A Herder Intézetben ez utóbbi mellett döntöttek. Szakórán tehát, 

nem közvetlenek új nyelvtani ismereteket, csak a már tanult 

struktúrákhoz kapcsolják a lexikát, megvonják a kifejezések hasz-

nálhatósági. körét. De ennek során nem szednek össze különböző 

szakterületekről szavakat, csak azért, hogy bevessék mondjuk azt., 

hogy függ vmi vmitől, hanem csak az anyaghoz illő információt, 

illetve feladatot hordozó szókincset használják. Öncélú nyelvgya-

korlatot nem végeznek. Különös gondot forditanak olyan szavakra, 

amelyek mást jelentenek a köznyelvben, mint a szaknyelvben, 

Ilyen pl. a magyar nyelvben a kémiai elem, a matematikai meg fel e-

lés stb. 

A z egyetemi 'egyzeteket tanulmányozva döntik el, milyen anyag-

részeknél lehetséges némi egyszerűsítés, adaptáció, s mely anyag 

részeknél nem. Ahol az a tudományos szinvonal rovására megy. 

ott mindig a bonyolultabb ivma mellett döntenek, 
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A Herder Intézet új tipusu oktatási formájához, a szak-

nyelvoktatáshoz új tipusú tanárra volt szükség. Miután ilyene-

ket az egyetemeken nem képeznek, hiszen ez a tipus országos 

szinten nem szükséges, a Herder Intézetnek magának kellett ki-

képeznie ehhez szakembergárdát. Választaniuk kellett: a filológus-

ból képezzenek-e szakost, vagy a szakosból nyelvtanárt. Ez 

utóbbi megoldás mellett döntöttek, mégpedig gazdasági okokfctát:. 

A természettudományok gyors fejlődése, az ismeretek rohamos 

elavulása korszakában lényegesen hosszabb idő alatt lesz egy 

filológusból szakos, mint egy szaktanárból anyanyelvének a ta-

nára. Hiszen tudjuk, hogy egy filológus az egyetemen rengeteg 

olyan ismeretet is elsajátit, amine a Herder Intézetben napi oktató 

munkája során nincs szükség /világirodalom, verselmélet, stb./ 

Ezeket a stúdiumokat a kiégészitő szakosnak nem kell elvégeznie. 

Ha azonban egy nyelvszakos természettudomány szakos akar 

lenni, nem szelektálhatja az egyetemen a stódiumokat, egyik a 

másikra épül, vagy legalábbis feltételezi egymást. 

Ezért a Marx Károly egyetemen két és féléves kiégés zitő 

német nyelvszakot szerveztek a Herder Intézet szaktanárai szá-

mára. Ez teljes munkaidő /heti 16 óra/ mellett heti 8 órai elfog-

laltságot jelent: előadást, illetve szemináriumot. A specialitás csak 

a kollégiumok kiválasztásában jelentkezik, az előadótermekben 

együtt ülnek azokkal a külföldi ill. német nappali tagozatos hallga-

tókkal, akik germanisták akarnak lenni, velük együtt teszik le a 

vizsgákat is, a rájuk érvényes egyetemi szabályok szerint. 

A kiválasztott kollégiumok a következők: 

1. Fonetika. Előadásokon, szemináriumokon részt kell venni, vizs-

gakötelezettség nincs, csak az indexet kell aláiratni. 

2. Morfológia - kollokviummal, majd szigorlattal. 

3. Syntaxis -

4. Általános 
nyelvészet 

5. Nyelvi módszertan 

6. Iskolai grammatika /a középiskolák nyelvtani anyagának, fel-

épülésének, tankönyveinek, módszereinek 

ismerete/ kollokviummal, majd szigorlattal 

ii M 

ii ii 

it ti ii 
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7. Stilisztika kollokviummal, majd szigorlattal 

Nyelvtörténetet például nem tanulnak. 

Ehhez járul még 5o óra nyelvtanítás, /amelyet 3-4 heti hospitá • 

ció előz meg./ Az 5o órára óravázlatot kell irni, s minden óra 

osztályzatot kap. 

A kiegészitő szakot sok tanár elvégezte már. Tizen tizenketten 

idén fogják elkezdeni* Ők most jöttek az Intézethez, vagy kato-

nák voltak, vagy aspirantúrán voltak, A továbbiakban csak olyan 

tanárt alkalmaznak, aki szerződésben kötelezi magát a kiegészí -

tő szak elvégzésére. 

Eleinte ellenállásba ütközött az akció. Nehéz dolog 5o évesen 

iskolapadba ülni, Az elvtársak azonban belátták, hogy csak ez 

javl+hatja a munka minőségét, és elvégezték a kiegészitő tanul-

mányokat. V> Itak néhányan akik nem vállalták, inkább elhagy-

ták az intézetet, A többség maradt. Mi ennek az oka? A belá-

táson kívül, anyagi okai is vattinak, Az intézetben lényegesen ma-

gasabbak a fizetések , mint a középiskolában. A kezdő izetés 75o 

márka, ajjo kb. 3 a ü f - Ft - 2o évi szolgálat után 1.49o márka -

ami kb. 6,or Pt- nak felel meg, Ugyanezek a mutatók közép-

iskolában 5oo l.ooo márka körül mozognak, és termelő üzem-

egységnél szintén. A Herder Intézetben fizetett munkabért csak 

egyetemi oktatóként lehet elérni, de az egyetemek az oktatók-

tól tudományos minősítést követelnek. Ezzel pedig a Herder Inté 

zet jelenlegi szaktanári gárdája nem rendelkezik. Van, aki ren-

delkezik. De az életének két - két és fél évtizedét az intézetnek 

áldozta, megszállotja az intézeti munkának, miniszteri ize: és érL 

sem menne el az intézettől. 

Pontosan ezek a viszonylag idős elvtársak, akiknak. ma-

guknak is be kell ülni az iskolapadba, hangoztatták., és hangoz-

tatják a le intenzivebben, hogy tartalékaik csak a szaktárgy és 

nyelvoktatás •n^egráció'ában vannak. 

A fiatalokat egy másik szempont is Inspirálta, Tudjuk, hogy 

az NDK állampolgárainak - speciális politikai helyzetük követ-

keztébe^ egészet napjainkig nem áll módjukban uiazgatni, vl-

f lágo: látni. 
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Márpedig a kiegészitő nyelvszak arra jogositja fel a szakosokat, 

hogy belföldön, azaz a Herder Intézetben és külföldön egyaránt 

taníthatja a német nyelvet. És az intézet vezetősége gondoskodik 

arról, hogy mindenki eljusson olyan országba, ahova különben 

nem jutna el, 1-2 évre, mint lektor. Az NDK-ban a Herder Inté-

zet a külföldi lektorok főhatósága. Ahogy bővül az NDK-t elis-

merő országok köre, ügy nő a külföldi lektorátusok száma is. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a Herder Intézet nem követel öt 

éves szakmai gyakorlatot, egyenesen az egyetemről veszi fel ta-

nársegédjeit, megérthetjük., hogy ezek a jól képzett r arai szak-

tanárok fantáziát látnak az intézeti munkában, és szivesen alá-

írják a szerződést, amely kiegészitő szak végzésére kötelezi 

őket. A ffcakt.uáció jelentéktelen. 

Mind azt Heiduczek elvtársnő, az intézet igazgatóhelyette-

se elmondotta, a Herder Intézetben jelenleg kb. 16o tanár dolgozik. 

Ezeknek 3o %-a nemet szakos tanár. 3o °/c-a német nyelv + egy 

idegen nyelv szakos tanár, 3o %-a szaktanár - belátható időn 

belül kiegészitő nyelvszakkal, lo %-a idegen nyelvszakos tolmács-

tanár, nevelő tanár. Várható, hogy ez az arány a jövőben a 

szaktanárok javára eltolódik. 

Az első 13/a jövőben 16 hétre emelkedő/ periódusban a 

szaktanárok foglalkoztatottsága nem volt megoldott, a második 

periódusban pedig túlterheltségük állott elő. A kiegészitő nyelv-

szak ezt a problémát totálisan megoldotta. Az első ciklus 3o 

nyelvórájából 2o~at tart a csoportvezető nyelvtanár, tizet az a 

szaktanár, aki a második ciklusban a legfontosabb szaktárgyat 

fogja tanitani. Ő is nyelvórát tart, szoros együttműködésben a 

nyelvtanárral. A szaktanár két csoportban tarüt. így szeptember-

től kezdve mindenki arányosan 2o órában tanit. Óraadókra nincs 

szükség. Arra is van példa, hogy a rutinos szaktanár, mint cso-

portvezető, heti 2o órában tanitja a nyelvet, a csoportiában, s 

amikor a 2. ciklusban német helyett a szaktárgyát kezdi tanitani, 

átveszi tőle egy német szakos a nyelvórákat, akinek saját cso-

portjában lecsökkent az óraszáma. így gyakorlatilag a második 

ciklust is óraadók nélkül oldják meg. 
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Ebből a tényből komoly előnyök származnak: 

1. Az óraadók rendkívül kis száma. 

2. A szaktanár a szaktárgy belépésekor ismeri a diákjai!, 

3. A szaktanár ismeri azt a szókincset és struktúra készletet, 

amelyet a diákjai tanultak, pontosan tudja, mire építhet s mi 

új a diákjainak. 

Amikor a kiegészitő nyelvszak körüli viták folytak, feszültség 

keletkezett a nyelvszakosok és természettudomány szakosok 

között. Felmerült annak az igénye, hogy a nyelvszakos k Is ta-

nuljanak Valamit, hogy a döntés igazságtalan a szak tanárok kai 

szemben. 

De milyen szak felé küldjék a nyelvtanárt? Fizika, kémia? ma 

tematika.? Ahhoz, hogy teljes értékű szaktanár Hegye" , 4 5 évi. 

studium keu., 

Tudomásom szerint a jövőben lényegesen több szak aná fwg 

nak alkalmazni , a kiegészitő nyelvszak elvégzésének kötele-

zettségével, mint nyelvtan ári;, A meglevőket pedig nem s z ak ~ 

mák felé Inspiráljak, hanem a tudományos kutatások -elé, Ők 

évek során ó* ásl tapasztalatokra tettek szert , . Ezek lehetővé te 

szik, hogy megoldjam ak ... lyan tudományos és módszerar.; pr .b 

lémákat, amelyek speciálisan a Herder Intézetben merülnek fej, 

nem lehet tehát arra számítani, hogy más tudományos Intézmé-

nyek megoldják őket. így pl. két kartárs doktorált az értve hai 

lás és értve olvasás módszertanából. Megkövetelik tőlük a ma-

gas szintű polllka,- továbbképzést, illetve idegen nyelvi tovább-

k é p z é s t , Arinak ellenére, hogy a 2, ciklusban a szaktanár ál-

tal meghatározott nyelvi jelenségeket is automatizálnak, mind • 

végig köznyelve4-, tanítanak., eleinte hétköznapi témákon, később 

gazdaságpolitikai, ideológiai, témákon. Emellett a szaktanárok to-

vábbképzés keretében átismétlik velük az összes szaktárgynak 

az intézetben szükséges ismereteit, hogy ne jöjjenek zavarba 

egyetlen. Intézeti kiadvány kapcsán sem ha a d. ák hozzájuk, 

fo rdul s egj ts ég é rt. 

De nem követelik meg tőlük' az üveggyártás technológ ájá':. 

/Ez olyan. botránykő az ő régi tananyagukban, mint a miénkbe*" 

az al.um.lniumgyar tásJ 
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Megkövetelik azonban az ehhez kapcsolódó gazdaságpolitikai 

ismereteket /hogy az analógiánál maradjunk: a nyelvtanárnak is-

mernie kell a magyar-szovjet alurrinium-egyezményt, annak gaz-

daságpolitikai jelentőségét, de a gyártási technológiát szaktanár 

tanitja, s az is csak akkor, ha a választott egyetem első év-

folyamán ez téma. Ha nem, gazdaságpolitikai szinten sem foglal-

koznak vele. 

Mit tanit tehát a szaktanár? 

Szakismereteket és szaknyelvet, de csak olyan mértékben, ahogy 

azt a választott egyetem első évfolyamának tananyaga megköve-

teli. 

és mit tanit a nyelvtanár a 2. ciklusban? 

A fend tananyag gazdasági, politikai vonásait a szaktanár által 

kért nyelvi ismeretek gyakoroltatása mellett. 

Szólnom kell még a Herder Intézet Tudományos és Módszertani 

Csoportjáról is. Kb. 2o főből álló függetlenített kollektíva ez. 

Nem tanítanak, csak kutatnak, tananyagokat irnak, programoznak 

stb. Korábban a tannyelvkönyveket vagy nyelvtanai*, vagy szak-

tanár irta. Most egy nyelv- és szaktanárokból álló kollektíva, 

szoros együttműködésben. Az intézetben használ1 tankönyvek a 

házi nyomdában jelennek meg, elkészítésükért külön honorárium 

nem jár, a tankönyvírók ezért kapják a fizetést, hogy tankönyvet 

Írjanak, azokat kipróbálják annyi csoporton, ahányon jónak látják, 

hogy kísérletezzenek. Csak olyan tankönyv jelent plusz pénzt, 

ami bolti forgalomban is megjelenik, és ez az összeg a példány-

számok forgalmától függ. 

A TMCs három egységre oszlik: 1. nyelvi részleg 

2. metodikai részleg 

3. kultúrpolitikai részleg 

Azok a tankönyvek, amelyek már kéziratban elkészültek, 3-5 cso-

portban kipróbálás alatt vannak. Évről-évre tök életesitik őket, köz-

ben programozzák, szótárt és labor-gyakorlatokat készitenek hoz-

zájuk stb* Csak 1968-ban fognak általános érvénnyel bevezetésre 

ker ülni. 
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íróink tehát kapkodás nélkül, meghatározott menetrend szerint 

dolgozhatnak, és az átállás sem a tanárnak, sem a diáknak nem 

fog megrázkódtatást jelenteni. /Az 1978-ban bevezetésre kerülő 

tankönyvek közé tartozik a kémia könyv is, amelynek kéziratát 

mutatóba, visszaküldési kötelezettséggel elhoztam./ 

Lehetőségem nyilt megnézni egy kémiai szaknyelv- órát 

is. A hallgatók vietnami diákok voltak, akik nem egyetemre, ha 

nem középiskolába fognak menni. Gépkocsítechnikusok elekt.ro 

technikusok, kazánkovácsok, müanyagsajtoló, fröccsöntő szak-

munkások lesznek, Vietnamban heti 3o órában tanultak német 

nyelvet 4 hónapjg, összesen 4oo órát kaptak a Herder Intézet 

kiküldött, lektor átói Utána a He der Intézetben még 5 hét g tanul 

ták a német nyelvet, összesen tehát 55o óra után kezdődött el 

a szakoktatás. Ez volt a második óra. 

Is métlés e az elso_ójr a.n t a n u l t ajknak: 

Az elem anyag. Kémiai úton fel nem bontható. 

/Transzformálta a mondatot: Az elem olyan anyag, amely kémiai 

úton fel nem bc ntható/. 

Az elem legkisebb része az atom. Elem p l , a magnéz o m . 

Jele: Mg. 

Egy mol. mennyiségnyi magnéziumban 6,o2 . db. a m v a r , , 

/következik a -nyi képzőnek megfelelő nyelvtani kifejezés g y a 

korlása más elemek kapcsán/. 

Egy gramm at^m tömegű magnézium súlya 24,3 gramm, 

Uj anyag: 

KIV.é: let: c. tanár magnéziumot égetett, s utána megállapították a 

vált- zást, Kémiai reakció következett be. Felírták a reakció töb-

besszámát is. Utána felírták az igei formát is, miután ez a német-

her létezik; a két elem eagá' egymással. A ẑutÁn kémiai példá-

k * érzékelhette az gekötő jelentésmódositó funkcióját: 

besteht aus etwas - áll vmiből 

r̂v: s! eht aus -f- dativus = keletkezik vmi.bőj 

Mindkét szót kémiai példákon gyakorolta: 



- 4 8 -

Miből áll a viz? A VÍZ hidrogénből és oxigénből áll. 

Miből keletkezik a viz? Két hidrogénatom és egy oxigénatom 

reakciójából keletkezik, 

Ugyanezt végigcsinálták a CaO és K^O kapcsán is. 

Utána felirták a táblára a megfogalmazott mondatokat: 

A vegyület is anyag. Elemek reakciója útján keletkezik. 

Azután a két mondatot transzformálták: A vegyület olyan anyag, 

amely elemek reakciója útján keletkezik. 

Azután megállapították, hogy a vegyület kémiai úton felbontható, 

Ezt is felirták a táblára, majd transzformálták: A vegyület olyan 

anyag, amely kémiai úton felbontható. Legkisebb egysége a mo-

lekula. 

Ezeket a megállapításokat elolvasták a könyvből is, becsukták a 

könyvet, és magnógyakorlat következett. Először isméi élniük kel-

lett a fenti megállapításokat, azután felelni kellett a kérdésekre: 

Mi az elem? Mi a vegyület? Mi a különbség elem és -vegyület kö-

zött? stb. A rnagnógyakorlat 8 percig tartott. Utána folytatódott az 

óra a szaktárgy didaktikájának törvényszerűségei szerint, de mind 

a szakszavak használhatósági körére, mind a transzformációs le-

hetőségekre a tanár optimális időt és energiát áldozott. Az óra az-

zal ért véget, hogy 2-3 diák elmondta szabatosan, miről tanultak 

ma. Mondataik pontosak, kerekek voltak, kiejtésüket a kartársnő 

türelmesen, kedvesen, de állandóan javította. 

Mint;'a megbeszélésen elmondták, a lo kémiatanár közül 9 elvé-

gezte a kiegészitő nyelvszakot, csak a vezető tanár nem. Ő tu-

dományos témán dolgozik, kémiából kiván doktorálni, de utána ő 

is el akarja végezni. 

Természettudományos óráik 9o percesek, utána 3o perc szünet 

van. Ez csak azóta ilyen, amióta szakmai és szaknyelvi ismeretéc, 

magnógyakorlatok és diákk is érietek váltogatják egymást, igy az 

óra változatos, és a 9o perc jobban kihasználható, mintha megtör-

né a szünet. A 3o perces szünet is többet jelent a diákoknak, 

mint a kétszer 15 perc, több idejük van vásárolni, felkeresni más 

épületszárnyban tanuló barátaikat, stb. A nyelvórák azonban 45 

percesek. 
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DR, BÉRES JÁNOS - SOMOS BÉLA: 

CSEHSZLOVÁKJAI TAPASZTALATOK 

1973. januárjában Intézetünk három tanára Dr. Béres 

János, Erdős József és Somos Béla a prágai November 17. 

Egyetem nyelvi és szaktárgyi előkészitő karának munkáját ta-

nulmányozta. 

Először együttes beszámolójukat tesszük közzé, majd Dr. Béres 

János és Somos Béla észrevételeit. Erdős József beszámolója 

az audio-vizuáJis oktatásról a következő alkalommal jelenik 

meg. /A szerk./ 

A küldöttség tagjait január 24-én hivatalában fogadta 

Frantisek Kopecky dékán, aki ismertette az előre elkészített 

programot, valamint részletes tájékoztatást adott a November 174 

Egyetem felépítéséről, különös tekintettel a nyelvi és szaktár-

gyi előkészitő kar munkájára. Az egyetemnek két kara van: 

társadalomtudományi, valamint nyelvi és szaktárgyi előkészitő ka-

ra. Az egyetem élén rektor, a karok élén pedig dékánok állnak. 

A nyelvi és szaktárgyi előkészitő karon hat tanszék működik: 

1./ cseh nyelvi 

2./ szlovák nyelvi / 

3./ a Cseh Szocialista Köztársaság területén működő szaktárgyi 

tanszék, 

4./ a Szlovák Szocialista Köztársaság területén működő szaktár-

gyi tanszék, 

5./ társadalomtudományi, és 

6./ a külföldi diákok oktatásának módszertani tanszéke. 

A hallgatók létszáma évente 6 0 0 - 8 0 0 között ingadozik. 

A diákok előkészítése úgynevezett oktatási központokban 

történik, amelyek élén egy-egy igazgató áll. Összesen nyolc okta-

tási központjuk működik: hat a Cseh Szocialista Köztársaság tei, 

rületén /Praha, Mariánské, Lázne, Teplice, Dobruska, Zahrádky, 

Holesov/ és kettő a Szlovák Szocialista köztársaság területén 

I /Senec, Herlay/. Egy-egy oktatási központban 8o~13oo külföldi di|-

ák tanul. 
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A küldöttség a prágai központon kivül meglátogatta a Zah-

rádkyban és a Mariánské Lázneban levő oktatási központot is, 

Mind Prágában, mind a két: vidéki központban a küldöttség ragjait 

nagy szeretettel és igen szívélyesen fogadták. így módunkban 

volt az óralátogatásokon kivül '.megismerkedni a tantestületek tag 

jaival, betekintést nyertünk a diákotthoni életbe, s megnéztük egyes 

városok nevezetességeit, Láttuk jól felszerelt tantermeiket, szertá 

r alkat, a nyelvi laboratóriumot Zahrádkyban, menzáikat, diákszo-

báikat és Zahr ádkyban az oktatási központot körülvevő gyönyö' ü 

parkot. Megérne kedTÜrik Ceska Lipa és Novy Bor városokkal is. 

Zahrádkyban és Mariánské Lázneban a tantestület tagjaival k 

tatás." és nevelési kérdésekről hosszas eszmecserét folytatr.unk, 

Megismerkedtünk a fontosabb nyelvi és szaktárgyi tankönyvekkel, 

illetve jegyzetekkel; néhányat magunkkal is hoztunjc. Felajánl-.. 

tuk a már eddig is bevál! nyári üdülésU:cserét, amit a szakszer-

vezeti bizottságok, ót'ári kívánatos lebonyolítani. Vendéglátóink 

ajánlatunkat örömmel fogadták, 

Létrejöttek a személyes kapcsolatok a közös tudományos és mód-

szertani munka folytatásához, amit az 1973. őszén alá rásra ke-

rülő bilater á"s egyezmény fog részletesen szabályozni, 

A nyelvi és szaktárgyi előkészítő karon a tanév két félév-öl áll. 

Ebben a tanévben a tél' szemes zjer október 1-én kezdődött és 

március 14-én ér évget. Október hónapban csak ycseh és szJ.jvák/ 

nyelvi, oktatás folyt. November 1-én léptek be a szaktárgyak az 

illetékes szakirányok tantervei szerint. Február 1-vel kezdődik 

"A mai Csehszlovákia7' cimü tantárgy oktatása. A réII szemesz 

terber; az oktatást február 28-án fejezik be, majd két hét vizsga-

időszak következik. A_nyári_szerries zt.er március 15-ér kezdődik 

és X ev tej eződ.Ik: be. Június első három hetében intenzív 

mód.« > ', ad. ák ; e az Ile' ékes egy etemi vagy főiskolai kar felvétel.' 

vizsgatárgyainak. szakanyagát. Az egyetemi, főiskolai felvételi vizs-

gákat julius hónap negyedik hetében bonyolítják le. 

A ^név folyamán többféle vl z s g á z tat ás v an: 

a/ az oktatás során - tájékoztató és ellenőrző vizsgáztatás, 

b/ a tantárgy jellege és óraszámai szerint - félévenként 3-5 el-

lenőrző írásbeli dolgozat, 
I 
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c/ írásbeli és szóbeli részvizsgák, beszámolók osztályozás-

sal, valamint a téli szemeszter beszámolói vizsgái. Ered-

ménytelen vizsga esetén a diák a vizsgát a pótvizsga idősza 

kában megismételheti/, 

d/ Írásbeli és szóbeli záróvizsga cseh és szlovák nyelvből, Írás-

beli és szóbeli vizsga a felvételi tárgyakból, beszámolók osz-

tályozássá és a nyári szemeszter beszámoló vizsgái. 

A vizsgaeredményeket tanulmányi kimutatásokba jegyzik be, és 

ezeWi a felvételi irányitás alapjául szolgálnak. A szóbeli vizs-

gák bizottságok etítc történnek. A felvételi vizsgák jú.tiu& utolsó 

hetében lesznek /Írásban és szóban/. A szóbeli vizsgák az egye-

tem rektora által kinevezett 3 tagú bizottság előtt törí-énnek. /Két 

tagot a fogadó egyetemről kér fel a rektor, egyet pedig az élőké-

szitő kar tanáraiból nevez ki.. A bizottság elnöke a fogadó egye-

tem vagy főiskola egyik bizottsági tagja/. Amennyiben a diák egy 

tantárgyból megbukik, lehetősége van egy hónapon belül bizottság 

előtt javítóvizsgát tenni, A kar az ilyen hallgatóknak intenzív elő-

készítést szervez a javítóvizsgák sikeres letétele céljából. Ha p^-

dig a diák az évzáró vizsgán két vagy több tárgyból bukik, a 

kar üékánja a z egyetem rektorának jóváhagyása után kizárja a 

nyelvi és szaktárgyi előkészítő karról. 

/Béres János/ 

Miután meglátogattam a prágai November 7. Egyetem két oktatási 

k ö z p o n t j á t /Zahrádky és Mariánské Lázné/, módomban volt tapasz 

falatokat szerezni a cseh nyelv, mint idegen nyelv oktatásának 

módszertanáról, különösen a társalgási és laboratóriumi órák veze-

téséről. 

Zahrádkyban loo diák tanul 19 pedagógus irányifásával.. A többség 

vietnami, a nyelvi előkészítésük pedig kétéves. Néhány arab diák. 

testnevelési, főiskolára történő előkészítése i s tt :olyik. Az okta-

tási központ elhelyezése szerencsés: egy volt kastélyt alakitr>!tak 

át iskolává. Jó megoldás az is, hogy a diákotthon és az iskola 

egy épületben van, Mindenhol tisztaságot., rendet és az oktató-

-nevelő munkához szükséges jól felszerelt tantermeket, szertárakat, 

dísztermeket láttam, 
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Az épületet körülvevő park is gyönyörű. Az étkezés kifogás-

talan volt. A tanárok egy része bentlakó, másik része pedig 

a szomszédos varosokban / Ceská Lipa, Novy Bor/ lakik. A 

bejárás szerintük nem jelent semmilyen nehézséget. Jó a diák-

tanár közötti viszony. A tanárok igen magas heti óraszámban 

dolgoznak, különösen az első hónapokban /kb. 23-27 órában/, 

Óralátogatásaim során azt tapasztaltam, hogy a tanárok szere 

tik az oktató-nevelő munkát, jó a nyelvi felkészültség-ük, óráik 

színesek, új tankönyvüket, illetve jegyzetüket célszerűen hasz 

nálják. A tanárok többsége hagyta beszélni a diákokat, volt 

azonban olyan is, aki túl sokat "egyénieskedett". Az oktatás 

11. hetében a diákok elfogadhatóan ismerték a nyelvet, sok tárgy-

körben már egészen otthonosan mozogtak, pedig - véleményem 

szerint - a cseh nyelv oktatása és elsajátítása nehezebb, mint 

a magyaré. 

A társalgási anyagrészek szervesen épülnek be a komplex órák 

tananyagába. A társalgási témaköröket azonban önálló tematika-

ként kezelik, s nagy körültekintéssel oktatják. Talán ezeken az 

órákon tapasztaltam a diákok részéről a legnagyobb aktivitást a 

beszédkészség fejlesztésénél, a tanárok részéről pedig azt az 

ügyes fordulatot, hog r̂ bíztak ugyan a diák egyéni kezdeménye-

zésében, de mindig biztos kézzel irányították a diák beszédé-

nek kibontakozását. Még teljesen szabad beszélgetés-társalgás 

alatt sem engedték ki az óravezetést egy pillanatra sem a ke-

zükből. Tetszett, hogy társalgás közben sok volt a párbeszéd, 

sőt a csoport több tagjának egymással való beszélgetése. Nem 

voltak még egészen szerencsések a hosszabb beszélgetések, 

vagy az egyéni beszámolók. 

Érdekes volt hallani az újság alapján szerzett napi események-

ről szóló híreket. Az a véleményem, hogy az oktatás I1 yen ko-

rai szakában ez még nem időszerű, sok nehézséggel és pontat-

lansággal jár. Legfeljebb néhány rövid eseményt szabad csak 

feldolgozni, azt is inkább tanári irányítással. 

A Zabrádkyban oktató tan ár-okkal több mint két óra hosszat be-

szélgettem. Többek kérésére röviden ismertettem a mi oktatási 
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felépítésünket, amit nagy tetszéssel fogadtak. Utána a diákottho-

ni életet vázoltam röviden. Különös figyelemmel kisérték diákklub-

bunk működéséről adott tájékoztatásomat. Ők pedig elmondták, 

hogy a cseh nyelvi óravezetést szeretik tarkítani, s azt gyakori 

tananyag-feldolgozási változtatásokkal vagy egy-egy társalgási 

rész beiktatásává, érik el. A szaktanárok az oktatás 4-5. heté-

ben lépnek be, és a szakterminusokat nyelvi anyagba épitve 

tanítják. A nyelvtanárok viszont gyakran látogatják a szakórá-

kat, s az ott tapasztalt, valamint a szaktanárokkal folytatott egyé-

ni konzultációk alapján átirányítják a cseh nyelvóra anyagfeldol-

gozását a kívánt szakirányú célok mielőbbi elérése érdekében. 

Azt tapasztal tar:, hogy a szaktanár-nyelvtanár és a nyelvtanár-

szaktanár érintkezése és pedagógiai kapcsolata élénk, kellő 

időben történik, s ezzel elősegítik az oktatási nehézségek op-

timális időbeni megkönnyítését. 

A komplex órák tananyagához szorosan kapcsolódnak a labo-

ratóriumban folyó gyakorlatok. Itt elsősorban a kiejtéssel kap-

csolatos gyakorlatokat tudtam meghallgatni, mivel az egyéb tan-

anyagot. a prágai központ bekérte /az új tankönyvhöz új mag-

nófelvételeket készítenek a laboratóriumi órákhoz is/, 

Charlotta Kovácová kartársnővel folytatott beszélgetéseim során 

megállapítottam, hogy Zahrádkyban kb. ugyanolyan szinten áll-

nak a magnószalagos felvételek elkészítésével, mint a mi inté-

zetünkben. Sok a kísérlet, de még kevés a jól bevált hangfel-

vétel. 

Mariánské Lázneban mindössze csak egy hasznos délelőttöt 

töltöttem. Azonnal tapasztaltam, hogy az oktatási központot, 

nagy gyakorlattdL rendelkező igazgató vezeti. Tanártársai se-

gítségével orvosi szakirányú előkészítést irányit mintaszerűen 

és nagy lelkesedéssel. A tantestület tagjai is megnyerőek, min-

den egyes tanár valamilyen módszertani területen külön fogla-

latoskodik. Éppen ezért felajánlottam, hogy dolgozzuk ki közö-

sen a diákok hazai-otthoni tanulásával, felkészülésével kapcso-

latos problémaköröket. Ezt az oktatási központ igazgatója ."öröm-

mel fogadta, s megígérte, hogy szívesen bekapcsolódik: ebbe a 

N munkába ' 
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Örömmel tapasztaltam, hogy ebben a tantestületben több tankönyv-

iró és jegyzetkészitő működik. Első helyen szeretném megemlíteni 

Antonin Byleit és Adolf Stachot, akiknek egy-két munkáját magam-

mal is hoztam. Figyelemre méltó A. Bytel nyelvtan oktatás ával kap-

csolatos módszere, valamint A. Stach audiovizuális, valamint szö 

vegmondásos módszere, melyekkel nagyban elősegíti a szöveg hal-

lás utáni mielőbbi megértését és pontos jegyzetelést. Ezt a terü-

letet érdemes volna közelebbről megnézni, a kellő tanulmányozás 

után a leendő uj tankönyvünkbe átültetni. 

A. Bytel kollégával folytatott beszélgetés során azt vettem észre, 

hogy <a beszéd aktivizálására már az oktatás első időszakában 

kb. lo -15 beszédgyakorlati képsort dolgoz ki. Ezek lo-12 soros 

rövid mondatokból álló szövegek, s amennyiben lehetséges, eze-

ket párbeszédes formában is hozza. Az egyes témakörök ilyenek: 

1./ Család, 2./ Az üzletben, 3./ A tengerparton, 4./ A Vencel téren, 

5./ A mi klubbhelyiségünk, 6./ A pályaudvaron, 7./ Az étteremben, 

8,/ A ház, 9./ A postán, loJ Az emberi test. Ezekkel jobban fel 

tudja kelteni a hallgatók körében az aktiv beszédkészségre való 

törekvést, az órák ezzel színesebbekké válnak, s a diákok jobban 

koncentrálnak. 

Egyébként a meglátogatott arákon a nyelvtanárok mintaszerűen kap-

csolták egybe a vetitettképes előadást a nyelvtani magyarázatok-

kal, amelyeket a táblán nagyon ügyesen szemléltettek. 

/Somos Béla/ 

Mind az óralátogatások, mind a beszélgetések azt mutatták, 

hogy - bár az oktatás körülményeiben, feltételeiben sok eltérés a-

kad, - gondjaink lényegében közösek. 

Oktatási téren az idő rövidsége - s ezzel együtt a felsőoktatási n 

tézmények egyre emelkedő követelményei - , nevelési téren a vi-

etnamiak izolációja jelenti a legnagyobb problémát. Az elsőn úgy 

próbálnak enyhíteni, hogy az előkés zitő periódus idejét két évre 

emelik. A közösségi, társadalmi kapcsolatok javítása terén viszent 
fokozott nehézséget jelent, hogy a szóbanforgó intézet egy kis fa-

lviban van, ami már eleve bizonyos elszigeteltséget jelent. 



Látogatásunk során többféle tankönyvet ismertünk meg. Érdekes 

- és elgondolkodtató -, hogy létezik a vietnamiaki számára ké-

sz itett cseh nyelvkönyv is. Ugyanigy figyelmet érdemel, hogy 

megérkezésükkor a diákok egy kis füzetet kapnak, amely anya 

nyelvükön tartalmazza a számukra 1 egfontosabb informácj.ókat: 

a nyelvről, az országról, a követelményekről, a felsőoktatási in 

tézmé nyékről. 

Csehszlovákiai tartózkodásunk más tekintetben is gyümölcsöző 

volt: találkoztunk Nguyen Phan Canh, Prágában dolgozó nyelv-

tudóssal, akitől sok információt kaptunk a vietnami nyelvre vo-

natkozóan, s többek közt nyelvészei! munkáinak egyik kötetét 

is ideajándékozta. A tudóst - a vietnami béke létrejötte a lkal -

mából - ünnepi ebéden láttuk vendégül. 

Mint Prágában tartózkodásunk során kiderült, a csehszlovák 

kollégák magas színvonalon foglalkoznak a vietnami nyelv* a vo-

natkozó ismeretek, adatok gyűjtésével, s élénk kapcsolatot tar-

tanak fenn e téren is a Herder Intézet két - hasonló területen 

munkálkodó - tanárával. Beszélgetéseink során felmerült, hogy 

hasznos lenne, ha a KGST keretében tudományos tanácsko-

zást lehetne összehivni egy-egy nyelv - igy pl. az arab. viet-

nami, spanyol - közös érdeklődésre számottevő kérdésé r^, 

megvitatására. 

A beszélgetések során felmerült egy - a testvérin'.ézrriériy^k ál-

tal k özösen jS: . n t a n ott. - folyóirat terve. Ha a MM e s a NE, v e 

zetősége ezzel egyetért, jó lenne, ha ezt a gondolatot támogarn 

Mivel a csehszlovákiai testvérintézményekben magyarul rudó 

kollegák vannak - a magyar kiadványok számukra h a s z n o s a k , 

A későbbiekben érdemes lenne tankönyveinket, s a z ese r>ge? 

egyéb kiadványokat számukra elküldeni. 
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T O V Á B B K É P Z É S 

NAGY JÁNOS: 

ISMERTETÉS A TT SZEKCIÓ TANÁRAINAK TOVÁBB^ 

KÉPZÉSÉRŐL 

A TT szekció előző tanéveinek munkaterveiben egyik köz-

ponti helyet foglalta el a továbbképzés. Az 1969/7o-es 'anévvég". 

jelentésben olvashatjuk a következő megállapításokat: 

"A szakmai továbbképzésünk jelenlegi formája megfelel 

mindaddig, arnig a jelenlegi szinten mozgunk. Ha további 

szakmai elmélyülést tüzünk ki célul, szükségszerű a vál-

toztatás a szakmai továbbképzésben." /Hidvégi Irr ^ 

"A szakmai továbbképzéseket úgy kell megszervezni hogy 

azok a nevüknek megfelelő célt szolgálják. Erre jó pél-

da volt ebben a tanévben újra tartott továbbképzés 0. li-

neáris egyenletrendszerek megoldásával kapcsola-bar.?: 

A tanárok ezen igénye, valamint az Intézet speciális ^^.vz^^ 

diktálta, hogy a szakmai továbbképzésünk újabb és 

máit keressük és vezessük be. 

Az 197o/71-es tanév I. szakaszában az egyes szakcs oor ck 

4-4 napon szakmai és szakmódszertani előadás n ve'.»-U esz ; 

A továbbképzés anyagát, témáját a szakigényeknek n -g e'-/"ó-r 

a szakcsoportvezetők a szaktanácsadókkal közösen áJJ,'tot̂ ák ösz-

sze. A vitainditó előadásokat és referátumokat az egy*- em ől meg 

hivott előadók tartották. Az itt szerzett tapasztalatokká] k -f-áJyr -

sitották ki azt az igényt, hogy a következő évek: továbbképzését 

egy nagyobb távlatra, előre meghatározott céllal, rriegha! ár ózott 

szervezeti keretek között szervezzük meg. 

Célul tűztük, ki olyan témakörök, témák, ismeretek teld zásá', 

amelyek az illető tudományág újabb eredményeit érint k . vagy ame 

lyek problematikusak szakmai, illetve módszertani szemp ? fbój. 

Szervezeti keretül egyes szakcsoportokban az előadássorozatod 
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másokban a szemináriumi formát, i l letve a gyakorlattal e g y b e -

kötött szemináriumi formát terveztük. Tervként felmerült a p o s t -

groduális k é p z é s l e h e t ő s é g é n e k k iép í t é se is . 

Ez a t e r v e z é s konkréten megtörtént, mivel a témát, mind a for-

mát tekintve. így a z 1971/72-es tanév t o v á b b k é p z é s e már e g y 

nagyobb lé legzetű , h o s s z a b b távú, 3 é v r e s z ó l ó t o v á b b k é p z é s 

e l s ő l é p é s e k é n t indult meg. A z irányítás a s z a k c s o p o r t v e z e t ő k 

é s a s z a k t a n á c s a d ó k együt tes feladata lett. így a s z a k c s o p o r t o k 

t o v á b b k é p z é s e kapcso lódot t a s z a k t a n á c s a d ó k által képv i se l t 

egyetemek t a n s z é k e i h e z , o ly mértékben, h o g y a t o v á b b k é p z é s e k e t 

általában a t a n s z é k e k oktatói veze t t ék . 

A matematikusok évi 6 alkalommal, összesen 24 órában szemi-

náriumi keretben tartották továbbképzésüket. A szemináriumokat 

a szaktanácsadó vezette, az egyes témák előadója az intézet 

egy-egy tanára volt. Ily módon dolgozták fel a Halmazok, és az 

Egyváltozós valós függvények c. témaköröket. 

A kémia és a biológia szakcsoporthoz évi 5 alkalommal, összesen 

2o~2o órában előadás formájában tekintették át a tudományág egy-

egy nagyobb fejezetét. Az előadássorozat az ELTE, illetve a SOTE 

meghivott előadói vezették. A következő témák kerültek feldolgo-

zásra: 

a./ Az atom szerkezete, elméletek a kémiai kötések kialakulásáról. 

b./ Hallás- és egyensúlyozási szervek anatómiája és élettana. 

Növényi anyagcserefolyamatok. Biológiai gyakorlatok. 

A fizikus szakcsoport részére pedig beinditottak az ELTE Alta-

lános Fizika Tanszékéhez kapcsolódó 3 éves portgrodnális kép-

zést évi 4o, összesen 12o órában. Az első év témaköre a mec-

hanika volt. 

Mindezek mellett az egyes szakcsoportok tagjai résztvettek az or-

szágos szintű szakmai tanácskozásokon is. A fizikusok Békés-

csabán és Kaposváron az Eötvös Társulat fizikatanári ankétján, 

a matematikusok Debrecenben a Bolyai Társulat vándorgyűlésén 

vettek részt. 

Az ily módon megszervezett formákban és céllal folytattuk az 
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1972/73-as tanévben a szakmai továbbképzést. Ebben a tanév-

ben szakonkénti csoportosításban a következő témákat dolgoz-

tuk, illetve dolgozzuk fel: 

Matematika: Lineáris ponthalmazok Jordán és Lebesques-mértéke, 

integrálfogalmak 

Fizika: Hőtan és elektromosságtan 

Kémia: Az anyag szerkezete, a kémiai kötések atomfizikai 

értelmezése 

Biológia: A szöveti kötelékekben levő sejtek osztódására vo-

natkozó újabb kutatási eredmények 

Ebben az évben egy régóta emlegetett, de meg nem oldoa; ~gény\ 

az idegen nyelvi és a magyar nyelvi továbbképzést is megszer-

veztük és beindítottuk. Az idegen nyelvi továbbképzés célja az 

Intézet számára kurrens idegen nyelvek köaül legalább egynek 

els aj átit ás a közép fok o r\ 

A magyar nyelvi továbbképzés célja, hogy a szekció tanárai 

felelevenítsék és megfelelően kiegészítsék nyelvtani ismereteiket, 

és ezzel hatékonyabban járulhassanak hozzá a szakórákon a 

hallgatók magyar nyelvi és szaktárgyi képzéséhez. 

Ennek érdekében ugyancsak az oktatás I. szakaszában 13 fő ré -

szére 2oo órás intenzív nyelv tanfolyamot szerveztünk^, amelyet 

az oktatás II. szakaszában heti 3 órában folytatunk. A magyar 

nyelvi továbbképzést 5 alkalommal a magyar nyelvi szekció közre-

működésével szerveztük és tartottuk meg. 

Az elmúlt iaárorn év során a szekció tanárai közül kilencen vet-

tek részt 1-4 hétig terjedő időszakban tanulmányúton, illetve ta-

nácskozásokon a társintézetekben. Tapasztalataikról be is szá-

moltak a szekció értekezletein. 

Hasznos tapasztalatokat szereztek: a szaktárgyak oktatásával, 

a külföldre kiküldendő tesztek elkészítésével, az előadórendszer 

bevezetéseivel, az oktatás egyes fázisaihoz használható prog-

ramok elkészítésével, stb. kapcsolatosan. 

A továbbképzések, a tapasztalatcserék, tudományos egyesülé-

tek ankétjain való részvételek jó hatásának eredményeképpen 
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az elmúlt három évben a meghirdetett intess ebi pályázatokra 14 

pályamunka érkezett be. 

Az elmúlt tanévben elkészült káderutánpótlás! terv rögzíti, illet-

ve kitűzi azokat a feladatokat, amelyek az Intézet munkájának 

irányvonalát megszabják az 1972-77-ig terjedő tervidőszakra. 

Ennek részét képezi a TT szekció tanárai által elkészített ká-

derképzési tervek is. Ezt figyelembevéve indult meg az emii-

tett módon az 197 2/73-as tanévben a szervezett és egyéni to-

vábbképzés. Az alábbi statisztikai kimutatás minőségileg és 

mennyiségileg összegezi a továbbképzéssel kapcsolatos válla-

lásokat a tervidőszakban. 

Nyelvi továbbk épzés 

Idegen nyelvet /nyelve-
ket/ tanul 28 

Ebből vizsgát tesz 22 

Ideológiai továbbképzés 

a/ Marx-len, Esti Egye-
tem 7 

b./ Politikai - világnéze-
ti előadás s oro zat /há-
zi szervezés/ 19 

c./ "Fejlődő országok" 
c. tanfolyamot elvé-
gezte 5 

Szak mai továbbk^p z é s_ 

a./ Szervezett házi tovább-
képzés 28 fő 

ebből p rtgt adualis kép-
zés 7 fő 

b./ T1 idnmányos kutató munka 

módszertani kutatás 8 fő 

nevelési -ideológiai 
kutatás 3 fő 

c./ A szaktárgy vala-
mely területének ta-
nulmányozása 15 fő 

d./ Egyetemi doktori fo-
kozat 2 fő 

e./ Kiegészitő szak 3 fő 

f./ Az oktatási anyagok 
kidolgo z ás ában való 
részvétel 24 fő 

g./ S z e ml é 11 et é s 1 elj ár á-
sok kidolgozásában 
Vctló részvétel 5 fő 

h./ uj módszerek kikísér-
letezése 3 fő 

g./' Egyéb 3 fő 

A statisztikai adatok alapján értékelve a vállalásokat megnyug-

tatólag pozitív képet kapunk. Szembetűnő, hogy mindhárom -
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ideológiai, szakmai, nyelvi-terület, müvelésében mindenki részt 

vesz, valamilyen formában, jelezve, hogy mindhárom terület Inté-

zetünkben egyenlően nagy fontosságú. 

A szakmai továbbképzést értékelve kitűnik, hogy a tanárok a 

szekció eddig tartott házi szervezésű továbbképzési formáit vál-

tozatlanul igénylik. Örvendetes tény, hogy e mellett még sokan 

a szaktárgy valamely területének tanulmányozását, vagy az ok-

tatási anyag kidolgozásában való résztvételt is célul tűzték ki. 

Igen meglepő, hogy a szekció minden tanára kiván idegen nyel-

vet tanulni, és a háromnegyed része a Középfokú nyelvvizsgák 

letételére is vállalkozik. Hasonlóan sokrétű a helyzet az ideológiai 

t.ovábbképzéss el kapcs o.latosan is. 

A káderképzési tervek áttekintése alapján f^vetődik annak a 

gondolata, hogy a szakmai továbbképzés módja, formája a jövőben 

ismét meg fog változni. A külső előadók mellett egyre nagyobb je-

lentőségűek: !esz.r.:ek: a szaktanárok által tartott előadások és be-

számolók: azon kutatási területről, amellyel foglalkoznak, ^gyctnigy 

várható, hogy a jövőben a szervezel csoportos továbbképzések 

mellett egyre jobban kibontakozik az egyéni, az önképzési forma. 

Az önképzés fontossága vitathatatlanul nagy, hiszen ebben a formá-

ban az egyén aktív részvétele válik dominánssá. Valamely oktatási 

anyag kidolgozása például olyan mérvű önképzést, tanulást igényel, 

amelyet csak az intenzív és vizsgakötelezettséggel járó szervezett 

képzés nyújthat. 

Mindez a jövőben új gondot jelent a szekció számára. Ugyanis az 

egyéni továbbképzés és kutatómunka irányításának és ellenőrzésé-

nek lehetőségeit kell ezután megkeresnünk. E feladatok elvégzése 

szakcsoportonként hozzáértő konzulensek, tanácsadók munkáját ki-

várna meg. 

Természetesen a jövőben is a továbbképzést szolgálják az eddig al-

kalmazott és bevált bemutató órák, tapaszttelatcserék a társintézetek-

ben, a tudományos egyesületek ankétjain, pályázatokon való részvé-

tel, publik ác iók. 

A szekció tanárainak továbbképzése, a káderképzési tervek sike-

res teljesítése az egyének aktív célratörő munkájának függvénye. 

tervek maradéktalan teljesítése nagy mértékben hozzájárul majd 

ahhoz, hogy Intézetünk elfoglalhassa a rangiának megfelelő helye: 

a felsőoktatási Intézmények, sorában. 
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GYÚRÓ ISTVANNÉ: 

AZ AUDIO-VIZŰ ÁLTS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁRÓL 

A külföldi példák nyomán hazánkban is kezdének polgár-

jogot nyerni az audio-vizuális eszközök egyszerűbb fajtái a 

nyelvoktatásban is, A mágneses táblák, vetitők, magnetofonok mel-

lett számos oktatási intézményben felszereltek már nyelvi labora-

tóriumot is. Ha azonban őszinték akarunk lenni, el kell ismernünk, 

hogy ezeknek, a felszereléseknek az alkalmazása rriég meglehető-

sen kis érleli stádiumban van hazánkban, és a nyelvoktatásban mu-

tatkozó eredményei sem kielégitőek. Nagyon sok tanár idegenke-

dik még a használatuktól, és nem biztos, hogy csupán szakmai 

konzervativizmus ennek az oka, sokkal inkább az alapos képzés 

hiánya. Sokaknak sem kedvük, sem idejük nincs arra, hogy az 

esetleg jól bevált, módszerek helyett kísérleteket folytassalak ve-

lük:. 

Az oktatástechnikai eszközök optimális kihasználásánál a berende-

zések megléte mellett elengedhetetlenül szükségesek a személyi 

feltételek, az ezen a területen is jól képzett oktatók, akik okosan 

tudnak élni a tárgyak nyújtotta lehetőségekkel. 

Magyarországon főleg az MAudio-Vizuális Technikai és Módszer-

tani Közlemények" foglalkozik ezzel a problematikával, de az ott 

közölt cikkek, amelyek rendszerint egy-egy részprobléma elméleti 

kérdéseit tárgyalják, nem tudják pótolni a szint.emat.ikus gyakorlati 

képzést. A folyóiraton belül is több cikk és tanulmány foglalkozik 

az utóbbi években a gyakorlati képzés szükségességével. 

Anélkül, hogy sajái munkánk nehézségeit túlméretezném, meg kell 

jegyezni, hogy a NEt-ben tanitó nyelvtanárok nehezebb helyzet-

ben vannak, ha alkalmazni akarják az audio-vizuális oktatási 

eszközöket, mint a Magyarországon idegen nyelveket tani-
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tó kollégák. Tudniillik amig az utóbbiakat átsegiti a kezdeti al-

kalmazási nehézségeken az a tény, hogy lehetőségük van kül-

földről készen kapott, a tanított nyelvnek többé-kevésbé jól meg-

felelő anyaggal dolgozniuk, addig nekünk még ilyen nemigen áll 

rendelkezésünkre. Például a jelenleg meglévő anyagok nagy ré-

szét idegen területekről kölcsönöztük, ezért sokszor nem kapcso 

lódnak szervesen az oktatott anyaghoz. Ennek ellenére élnünk 

kell velük, míg jobbak nem állnak rendelkezésünkre, mert némi-

képpen szír.esitik a tananyagot. Jól használható audio- vizuális 

anyag készités e csak az intézet oktatóitól várható, de ugy hi-

szem, nagyobb felmérés nélkül is megállapítható, hogy az isme-

retek még hiányoznak ehhez. 

A Programrned Leó ming and Educational Technology c. angol 

folyóirat 1973, januári számában közölt Vcikkek nagy része az 

oktatástechnikai eszközök gyakorlati alkalmazásaihoz kapcso-

lódik. A következőkben szeretnék néhányat röviden ismertetni 

közülük. /A folyóirat megtalálható intézetünk könyvtárában is./ 

Közismert tény, hogy Amerika és Anglia oktatási intézményei 

vannak legjobban felszerelve audio-vizuális segédeszközökkel, 

ott a legelterjedtebb ezeknek az eszközöknek a használata. 

Ennek ellenére erős a hiányérzetük ezeknek az eszközöknek a 

használatával kapcsolatban.A cikkek alapgondolata - amelyet 

állandóan hangsúlyoznak - az, hogy csak az a l:anár képes si-

keresen haszná'.r. - e/eke : az eszközöket, aki. szakszer ű kép-

zést kapott ezen a téren is. 

Központi szervezetünk, az APLET /Association for Programrned 

Learning and Educational Technology/ eddig is foglalkozott rend-

szeres továbbképzések szervezésével, tanácsadási központok 

felállításával. A szakszerű képzés szükségességének a felis-

merése vezette őket néhány évvel ezelőtt az oktatástechnikai 

eszkök alkalmazásán ak gyakorlati oktatásához a tanárképző l'ö 

iskolákor . 

L.A, Gubed a kezderriényezést országos szinten összefogó 

és irányító sz erv ez-triek, az Oktatástechnikai Nemzeti Tanács-
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nak /National Council for Educational Technology/ o munkájáról 

ir. Ennek a szervezetnek az a feladata, hogy minden anyagi és 

szellemi támogatást megadjon a helyi iskoláknak. 

John Clarké egy ilyen főiskolán /Dundee College ot Educahon/ 

folyó munkának a részletes leírását adja. Jól képzett szakembe-

rek népes csoportjának vezetésével két évig dolgoztak az elő-

készitő munkálatokon. Az érdekesség kedvéért meg lehet említe-

ni, hogy a főiskolán már eddig is dolgozó technikusokon kivül 

kisfilrrirendezőt, fotográfust, rajzolót szerződtettek, a munkához, 

ezenkivül két hallgatót időközben televíziós- ül. hangtechnikussá 

képeztek ki. Ez a kis csoport foglalkozott az elméleti csoport 

munkájának a kivitelezésével. Kísérletképpen a harmadéves hall-

gatókkal kezdték a képzést, amely egy évig tart, és három sza-

kaszra oszlik, Az első félévben heti egy órában k.örv\>falazzák 

a tananyag felépítésének alap elveit. A második félévet gyakorlat-

ra szánják. Először megismerkednek a gyakorlóiskola. <a.nu! óival 

és vezető tanáraival, közös megbeszélés alapján kiválasztják a 

feldolgozásra, kerülő tananyagot, A következő hét hetet az anyag 

feldolgozásának szentelik, amelyet az utolsó három h^'ben fognak 

átadni. Az anyag elkészítése természetesen az okt.at.oK szakmai 

és módszertani támogatásával történik. 

M.E. Hughes, a Loughborough-i Technológiai Egyetemen fo-

lyó kísérletről ir. Ott négy éves képzés alatt ismerkednek meg a 

hallgatók az oktatástechnikai eszközök használatával, tehát megle-

hetősen hosszú ido alatt sajátítják el ezeket az ismereteket. /Ezt 

természetesen indokolja az egyetem profilja is/. Minden diáknak 

alkalma van arra, hogy relatíve elég hosszú ideig dolgozzon l-l 

eszközzel, sőt megtarijűják az anyagok készítésének a. módját, ma-

guk is készítenek anyagokat. 

John Leedham, a Loughbo rough-i Pedagógia: Főiskola ta-

nára arról ir, hogyan jutottak el a programozott okiaiáson keresz-

tül az audio-vizuális oktatásig. A képmagnó alkalmaás a segített 

a kettő összekapcsolásában. Megalakult az Oktatástechnikai Köz-

pont, amely anyagilag és szakmailag támogatta a icn^/ékeke1: az 
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az oktatásban. Ez a központ fogta össze a kezdeményezéseket, 

és a helyi területi vezetőséggel kapcsolatot teremtve biztositotta, 

hogy a közép- és általános iskolákban beszerezzék azokat a fel-

szereléseket, amelyeket az intézetben kikísérleteznek, 

A cikkek rövid kivonatát csupán tájékoztató cé'Ual ismer-

tettem, nem pedig azonnal követendő példaként, hiszen naivitás 

lenne elvárni azt, hogy már a közeljövőben hazánkban is ilyen 

mélységben és szélességben megoldódik az előkészítés problé-

mája. Azt hiszem, hogy az alapkoncepcióban mindenesetre Egyet-

érthetünk tapas ztaltabb kollegáinkkal. 
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T Á J É K O Z T A T Á S 

KISS MÁRIA: 

A TANULMÁNYI VERSENYRŐL 

A tanulmányi versenyt minden évben tavasszal rendes-

zük meg. Ez az esemény évek óta az intézeti élet szerves ré-

szévé vált. Az utolsó két évben /l971~ben és 197 2-ben/ a ver-

seny már - tömegeket mozgatott meg, és színvonala több tárgyból 

azonos volt AZ országos középiskolai versenyek színvonalával. 

A résztvevők 2oo-nál jóval több diákot jelentettek, ezek aktiv 

versenyzők. A középiskolai versenyek szinvonalát megvalósíta-

ni pedig nem egyszerű, ismerve hallgatóink heterogén összeté-

telű és előképzettségű csoportjait. Az 1971 és 1972. tavaszán 

megrendezett versenyek szervezője Somos Béláné voM. 

Az idei versenyen a már jól bevált módszereket hagyományként 

követjük, és természetesen igyekszünk megvalósitdru'. az elmúlt 

évek tapasztalatai alapján javasolt változtatásokat is. A kiírás 

szerint a verseny tárgyai a következők lesznek: 

szép magyar beszéd 

matematika 

fizika 

k é m la 

biológia 

poL gazdaságtan 

történelem - müv. történet 

Az előző évek tapasztalatai alapján indokolt változtatás: K csopor-

tok tagjai számára a politikai gazdaságtanba beletartozik a. történe-

lem is, a B. csoportok hallgatói részére a tör térelem művészet-

történettel együtt, egy versenytárgyat jelent. Az egészséges ver-

senyszellem érdekében a versenyzők indulását bizonyos íeltéte -

lekhez kötöttük. 

A versenyre való felkészítés már folyik, szakkörökben történik, 

egyetemeken, egyetemi oktatók irányításával. A szakkörön való 
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SZABÓ ZOLTÁN: 

A NEMZETKÖZI ELŐKÉSZÍTŐ INT EHET KÖNYV-

TÁRÁNAK UJABB SZERZEMÉNYEI 

A könyvtár /továbbiakban NEIK / állomanya jelenleg 

5 2oo kötet.Viszonylag széles gyűjtőkörön belül a relativ teljes-

ség igényével elsősorban nyelvészeti /főként alkalmazott nyel-

ves zeti/ irodaiom beszerzésébe törekszik. Ezért közöljük most 

ennek a szakterületnek irodalmából az újonnan vasárolt kiad-

ványokat. A címadatok feletti szám a könyv leltári számát je-

löli. A könyvszemle után a nyelvoktatással foglalkozó folyóirat-

cikkek válogatott irodaima található. Ezek a cikkek elolvasha-

tók a NEIK-ben. 

Következő számunk főként az audio-vizuális anyag irodalmát 

tartalmazza. 

4217 

R. Lado: Moderner Sprachunterricht. München. 1971. M. Hueber 

325 p. 

Modern nyelvoktatás 

Ny elv é s n y elv ta n ul ás 

Anyanyelv és célnyelv kultúrájának kapcsolata, mennyire nehe-

zíti az eltérő kultura a nyelvtanulást. /Segédeszközök: film, dia, 

magnó stb./ Már a nyelvoktatás kezdetén célszerű az elemi cél-

nyelvi kulturális tényezőket ismertetni, /anyanyelvein/ 

Nyelvoktatás 

Alapelvek: lj Először beszélni, azután irni 

2/ az elemi mondatstrukturákat kell megtanitani 

/amennyiben lehet köznyelvi, kívülről/ 

3/ artikulációs bázis kialakítása 

4/ szókincs elsajátítás 
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5/ az eltérő nyelvi sajátságok bemutatása korit-

raszt i v a lap o n, 

6/ az irás mint rögzített beszéd 

7/ nyelvi modellek progresszív bemutatása 

8/ nyelvi norma kérdése 

9/ nyelvi gyakorlás /a válaszadás megszerkesz-

tésének módszere/ 

lo/ tempó és stílus 

11/ a tanulási folyamat közvetlen megerősítése 

12/ a célnyelv kultúrájával szembeni magatartás 

/rokonszenv keltés/ 

13/ a nyelvet nem önmagában, hanem a kulturá-

lis háttérrel együtt kell tanítani. 

14/ az órán sikerre, eredményre kell törekedni, nerri 

pedig szimpátiakeltésre. Ha a módszer kiválósá-

gáról, eredményességéről meggyőződtünk, utána 

lehet gonddicodni azon, hogy hogyan lehet minél 

kellemesebb formában átadni. 

További, témakörök.: fonémák jelentősége, intonáció és ritmus, 

mássalhangzó és magánhangzó, a mondattól a modellekig, a pat-

tern pract.in sorozatban történő gyakorlása, szókincs, irás, kul-

turális tartalom és irodalom, tesztek. 

Segédeszközök: vizuális segédeszközök, oktatógépek, programo-

zott tanulás. 

Nyelvi laboratórium felépitése, tervezése, irányítása, meghatáro-

zása stb. 

4218 

R, Lado: Testen im Sprachunterrícht, München, 197'. M. Hueber, 

454 p. 

T&sztek a nyelvoktatásban 

Témakörök: 

1. Az idegen nyelvi készségek tesztjének alapjai és előfeltételei. 

A nyelv, /mint kommunikáció, a nyelv struktúrája, nyelvek és 

strukturák stb./ 
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Nyelvtanulás, /az anyanyelv és az idegen nyelv tanulása, 

tapasztalati megfigyelések, jelentőségük stb./ 

A nyelvtanulás előfeltételei. 

A nyelvi tesztek, /a nyelvi teszt és nyelvtanulás, anya-

nyelv tesztje, idegen nyelvek tesztjének elmélete, variáci-

ók és eljárások a nyelvi teszteknél, a teszt kritikai érté-

kelése stb./ 

II. A nyelvi elemek tesztje. 

kiejtés, hangszegmentumok, hangsúly, intonáció, az idegen 

nyelvek grammatikai tesztje, az idegen nyelvű grammatikai 

strukturák beszédtesztje, sz^kincsteszt stb. 

III. Integrált készségek tesztje. 

Hallás utáni megértés# idegen nyel\»en történő olvasás, be-

széd, idegen nyelven, forditási teszf, átfogó nyelvi teszt a 

beszédkészség ellenőrzésére stb. 

IV. A nyelv más.iU oldala. 

Intet kulturális kapcsolatok ellenőrzésé, a t e s z t "magasabb 

é r t é k é ' s t b . 

V. A teszteredmények interpretációs értékelése. 

Norma, érvényesség, megbízhatóság, feladat elemzés, paralell-

formák értékelése, teljesitményteszt, Diagnostikteszt, az elsa-

játítás mértékét, vizsgáló teszt, kísérletek stb. 

4265 

The Teaching of Modern Language, London, 1967. U*"-'v\ í London 

Press. 6, Kiad. 466 p. /i. kiad. 1949./ 

A modern nyelvek tanítása 

Audio-vizuális eszközök, tanfolyamok és nyelvi laboratóriumok, 

A nyelvoktatás az osztatlan iskolákban, általános iskolákban és 

fel nő tt ok tat ás b a n. 

Tartalomjegyzék: általános bevezetés. A kiejtés oktatása. Az ide-

gen nyelvbe való bevezetés módszertana. A nyelvi alapvizsga. 

Szakaszközi vizsgák:. Feladatlapok, tesztek, osztályozás. Fáradt-

ságot csökkentő módszerek. 



457o, 

N. Chomsky: Selected Readings. London, 1971. Oxford Univ.Press. 

166,p. Language and Language Learning 31. 

Válogatott tanulmányok 

Nyelvtani mondatstruktúrák és korlátaik, transzformációs szab.ár-

lyok, kategóriák és viszonylatok, szintaktikai sajátosságok, kon-

textus érzékenységi szabályok, mélystruktúrák és grammatikai 

transzformációk, Fonológia: a fonológia összetevők szerepe, in-

variánsok, a fonológiai szabályok ciklus rendje, a fonológiai le-

írások elvontsága. A szintaxis és a S ••ina n tik a jelentősége: a 

nyelv formai és jelentéstani tulajdonságai, a szintaxis és a jelen-

tések elhatárolása, a mondataikotási szabályok, új nyelvi elkép-

zelések, a nye.lvtari.itás. 

4716. 

E.M, Stack: The Language Laboratory and Modern Language 

Teaching. 3 . ed, London, 1971. Oxford Univ. Press. 313 p. 

Language and Language Learning 26. 

A nyelvi laboratórium és a modern nyelvtanítás 

A nyelvi laboratórium. Laboratóriumi berendezések fajtái. Keze-

lés, berendezés, eszközök. Auditív nyelvi gyakorlatok, drillek. 

Az osztályterem és a laboratórium kapcsolata. Az Íráskészséget 

fejlesztő gyakorlatok, módszerek, eszközök. Felvétel és ellenőrzés, 

5033, 

N.Chomsky: Studies on Sementics in Generative Grammar. Paris. 

197 2. Mouton. 2o7 p. 

Szematlk^ • fary űmártyok a generativ nyelvtanban 

A nominalizmussal kapcsolatos megjegyzések. Mélystruktúra, fel-

szini struktura, jelentéstani interpretáció. A transzformációs nyelv-

tan gyakorlatával kapcsolatos néhány megjegyzés. 

5034. 

A. Marti.net: Giundzüge der Allgemeinen Sprachwissenschaft. 5, 

Autl. 1^7:.' Shj."•.•'•gart-Berlin-Köln. Kohlhammer. 2ol p. 
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Az általános nyelvészet alapelemei 

Tartalom: 1. Nyelvtudomány, nyelv, nyelvek, /nincs normativ tan, 

a nyelv hangzásbeli karaktere, a nyelv funkciói, a nyelv nem 

a valóság pontos tükörképe, a nyelv kettős karaktere, linearitás 

és hangzásbeli karakter, mi a nyelv? stb./ 

2. A nyelvek leírása. Hogyan funkcionál egy adott nyelv? szink-

rónia és diakrónia, a nyelvhasználat különbözőségei, a fordítás 

veszélyei, a magánhangzók, a mássalhangzók, a szótag stb. 

3. A fonológikus analizis. /a hangzásbeli elemek funkciói, a fo-

nematika, prozidia, stb./ 

4. A jelentéshordozó egységek /a kijelentések elemzése, az au-

tonom szintagma, a szó, a szó elhatárolásának problémái, lexéma, 

és morféma, modalitas, stb./ 

5. A nyelvi formák és a nyelvhasználat sokfélesége. /a nyelvi 

társadalmi strukturák különbözősége, írott és beszélt nyelv, anya-

nyelv, egy és kétnyelvűség, interferencia stb./ 

6. Nyelvfejlődés. /A társadalmi és nyelvi változások egyedül a 

kommunikáció formálja a nyelvet, redundancia, információ, gyako-

riság és valószínűség, az egység minősége o t'on'tógikus rend-

szer dinamikája stb./ 

5117. 

Fritz Leisinger: Der elementare Premdsprachunterr'eh4 Stuttgart, 

1973. Ernst Klett Veri. 176 p. 

Az_^lerrú _ideger >nyely-^ oktatás 

Az idegennyelv-oktatás helyzete /a nyelvoktatás értelme és érté-

ke, célja és feltételei, a köznyelv lényege és jelentősége, nyelv-

tudományi alapvetések, pszichológiai és nyelvpszichológiai szem-

pontok/. A nyelvoktatás kezdete, /beszédsor, fogalmazása, beszéd 

kórusban, oktatás nyelve és az oktatás szövege, hangkóp és Írás-

kép/. A középfokú nyelvoktatás. /olvasás és olvasás oktatás. A 

nyelvtan szerepe az írásos feladatok, az idegen ny t-; • oktatásának 

Eszméjéről s4t , 



3 2 -

514o. 

Altalános metodika az angol,francia, német, olasz, spanyol nyelv 

iskolai tián itásához. Bp. 197 2. Tankönyvk. 35o p. 

Témakörei: A metodika mint tudomány, az idegen nyelv mint tan-

tárgy, eltérő vonásaik, az idegen nyelvek tanitásának céljai, ok-

tatásának tartalma, szavak, szókincs, nyelvtani minimum, jártas-

ságok és készségek, tanulási folyamat, a nyelvtanulás két fázi-

sa, nevelési, didaktikai alapelvek, a nyelvi anyag feldolgozása, 

a kiejtés tanítása, artikuláció, a hangsúly, beszédritmus, intonáció 

stb, a szókincs tanítása, a nyelvi jártasságok, készségek, fej-

lesztése, beszédtechnikai feltételek, az olvasás tanitása, az Írás-

beli kifejezőkészség fejlesztése, művelődési feladatok a tantervek 

realizálása, a szemléltetés eszközei, a tanitási óra, a teljesítmé-

nyek ellenőrzése stb. 

5o49. 

Az orosz nyelv oktatásának metodikája Bp. 1972. Tankönyvk, 413 

Témaköre': elméleti alapvetés, pedagógiai pszichológiai alapok, 

didaktikai, metodikai alapelvek, a nyelvi anyag feldolgozása, a ki-

ejtés, a nyelvtan tanitása, az absztrakttól a konkréthoz, a szókinc 

tanítása, jártasságok és készségek fejlesztése, az olvasás tanitá-

sa, az írás tanítása, a fordítás, művelődési-nevelési feladatok:, az 

oktatási folyamat megszervezése, a szemléltetés eszközei és mód-

jai, az orosz nyelvi ór a, ellenőrzés, értékelés, osztályozás stb. 

Függelék: magyar orosz metodikai szójegyzék. 

5o 32 

Fri.tz Lei '̂ng<-*: Elemente des neusprachlichen Unterrichts. Stutt-

gart, 1973. Er r -t Klett veri. 352 p. 

A jnodern nyelvek oktatásának eleméi 

Tartalom: Nyelv4 u d o m á ny i alapvetés /idegennyelv- oktatás és nyelv-

tudomány, a nyelv, a nyelv eszközei/. Az idegennyelv-oktatás gya-

kovla^a . d idak t k ^ i é s metodikai feltételek, oktatási cél, feltételek, 

p r o g r a m o z á s i p r o b l é m á k oktatási szintek/ A mai oktatás funkciója 

és feladata, Tár. g y rriufató é s irodalom. 
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R, Lemérand: Programmierter Unterricht und Sprachlabor, The-

őrien und Methoden, München. 1971. M. Hueber 162, p . 

Proframozott oktatás és nyelvi laboratórium 

Témakörök: A programozott nyelvoktatás célja és didaktikai fon-

tossága Skinner lineáris programja. Crowder és a szétágazó 

vagy belső /intrinsic/ programozás, a komplementer programozás, 

a Mathetics- System és a nyelvi laboratórium, kibernetika prog-

ramok, a programok, a programozás a nyelvi laboratórium szol-

gálatában a vásárolható programok előnye és hátránya, végkö-

vetkeztetések, Bibliográfia, tárgy- és névmutató. 

49o7 

M. de Greve - F, von Passel: Linguistik und Fremdsprachun-

terricht. München. 1971. M. Hueber. 155 p. 

N y e l v é s z e t és idegennyelv-oktatás 

Témakörök: Általános és alkalmazott nyelvészet, /a nyelv, a 

nyelv mint kommunikációs eszköz - nyelv és beszéd, az idegen-

nyelv-oktatás alapproblémái/. Nyelvpszichológia és idegennyelv-

oktatás, fonetika, fonológia és strukturalizmus, lexikológiai problé-

mák és didaktikai jelentőségük, kétnyelvűség /mc' vációk a nyelv-

oktat ásban/p a nyelv irott és beszélt formája/ a prioritás kérdése, 

a nyelv és kultura 

Részletes bibliográfia, index rerum, index nominum, 

4612. 

Lux Gyula: Modern nyelvoktatás. Bp. 193 2, Egyet, ny, 174 p. 

A nyelvoktatás problémáival foglalkozó első jelentősebb magyar 

kiadvány 

4568. 

Az idegen nyelvek oktatásának időszerű kérdései, Bp. 19 5""7, 

Tankönyvk. 231 p. 

A felszabadulás utáni első jelentősebb kiadvány a nyelvokta-

tás területéről. 
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Jelentősebb cikkei: Szathmári István: Az anyanyelv és a ta-

nult nyelv kapcsolata a nyelvt&nulás folyamatában 83-111. p. 

Hermán József: a fonetika oktatása III—125 p. 

Suctra: Róbert: A szókincs tanitása 125-147 p. 

Semlyén Gyula: A szöveg szerepe az idegen nyelvek oktatásá-

ban 2o9- 229 p. 

46o6. 

Ernst Ottó: Methodik und Didaktik des neusprachlichen Unter-

richts, Leipzig. 1925, Velhagen u, Klasing. 38o p. 

A modern nyelvek oktatásának módszertana és dí.dakt.ikája 

Inkább történeti értékű, jelentős hatással volt az idegennyelv-

oktatás elméletének és módszertanának fejlődésére, 
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S A J T Ó S Z E M L E 

I. NYELVOKTATÁS 

Balázs János: 

Javaslat a külföldi magyaroktatáshoz azükséges tankönyvek szer-

kesztésére és kiadására. = Magyartanítás külföldön I. Bp. 1969. 

29-32 p. 

Bencsáth Aladárné: 

Idegen ajkúak /külföldiek/ magyar nyelvre való tanitása felsőokta-

tásunkban. = A magyar nyelv története és rendszere. Bp. 1967. 

Akad. K. 4o9~414 p. 

Bodolay Géza: 

Magyar tankönyvek a külföldi egyetemeken, = Magyartanítás külföl-

dön I. Bp, 1969. 36-4o p. 

Bouton, Ch, P.j_ 

Pour une pédagogle des langues vivantes concue en fonction 

des problemes de l'éleve, = Les Langues 

Modernes, 66, 1972. 6. 697-71o. p. 

Az élő nyelvek pedagógiájához, a tanulók problémáinak alapjáról 

közelítve. 

Charnpagnol, Raymond: 

L'e fficience de l'enseignemet des langues dans le socondair de-

ux points de vue. = Les Langues Modernes, 6 6. 197 2, 6. 765-777^. 

A nyelvoktatás hatékonysága a másodikban: két szempont. 

Dreher, Barbara - Larkins, James': 

Non-Semantic Auditory Discrimination: Pundation for Second Lan-

giaage Lear rang ~ The Modern Language Teaching. 197 2. 5 6. 4. 

227 -23o p. 

A jelentéstől független hangzásbeli megkülönböztetés: a második 

nyelv megtanulásának alapja. 
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Elkins, J, - Kalivoda. TtB« - Morain, Gr,: 

Fusion on the four skills: A technióque for facilitating communi-

cative exchange. = The Modern Language Journal. 56. 197 2. 7. 

426-429. p. 

A négy készség /megértés, beszéd, olvasás, irás/ összehango-

lása: a nyelvi közlés megkönnyítésének technikája. 

Fülei- Szántó Endre: 

A nyelvi tudás-szintek kérdéséről. = Idegen nyelv anyanyelv. 

Bp. 197o. Akad. K. 28-49 p. 

Ginter Károly: 

A magyar határozórendszer tanításáról. = Magyartanítás külföl-

dön II. Bp. 197o. loo-llo p. 

A Study of the Effectiveness of the Language La-

boratory in School, Conducted at. Archbishop Holgate's Grammar 

School York, 1967-197o. = IRAL, 1972. X. 3. 

2.33-293 p. 

Az iskolai nyelv laboratóriumok hatásosságáról szóló tanul mány, 

Gyenes Tamásné: 

A hallaás utáni nyelvoktatás néhány kérdése. = Fólia Piractici 

Linguistica II. 197 2. 3-19. p. 

Hegedűs József: 

A nyelvi automatizálás elvéről. = Modern Nyelvokt. 3. 1965. I. 

35-44 p. 

H e gedüs Józs ef: 

Nyelvtan és nyelvoktatás = Modern Nyelvokt. 1963. 1-2 sz. 12-3I.p. 

Hegyi Endre: 

Magyaroktatás idegen anyanyelvüeknek, a Magyartanítás külföldön 

I. Bp. 1969. 4-21 p. 
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Hell György: 

Formális nyelvelemzés és nyelvoktatás, = Modern Nyelvokt. 1965. 

III. évf. 1. sz, 2 2-34 p. 

Jackson, Mary H: 

Must Dialogues be Memorized? = The Modern Language Journal. 

1972. Vol. 56. 2. 78-79.p. 

Memorizálni kell-e a dialógusokat? 

Jakab Lászlót.; 

Módszertani megjegyzések a magyar nyelv külföldön való taní-

tásához, - Magyartanítás külföldön I. Bp. 1969, 22-25, p. 

J ak ab fi Lás z 1 ó: 

A külföldi magyartanítás segédeszközei. = Magyartanítás külföl-

dön I. Bp, 1969, 43 -44 p. 

Kiss Mik.lósné: 

Határozóink tanitásának néhány problémájáról 3= Magyartanítás 

külföldön 1L Bp. 197o. 114-117. p. 

Kiss Miklósné: A külföldi hallgatók magyar nyelvi oktatásáról. 

= Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. Bp, 197o. BME, 29-43. L 

Kozéki. Béla: 

A képességek szerepe az idegen nyelvek tanulásában. = M. 

Pszichol, Szle. 26. 1969. 1. 96-lol p. 

Lewis Karen R^ Transformational - Generatív Grammar: A New 

Consider ation to Teaching Foreign Languages. The Moder n 

Language Tournal. 1972. Vol. 56. 1. 3-9. p. 

Transzformációs generatív nyelvtan 

Uj elképzelés az idegen nyelvek tanitásához 

Lóránt Ferenc': 

A külföldi magyar oktatásban felhasználható tank önyvtipus okról. 

Magyartanítás külföldön I. Bp. 1969. 41-42 p. 
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Mueller Klaus A.: Judging the Competency of Teachers on the 

Performance of Their Students. = The Modern Language Jour-

nal. 197 2. 5 6. 1, lo~13. p. 

A tanárok rátermettségének megítélése a tanulók teljesitményáaek 

alapján. 

Noblltt J.S,:^ 

Pedagogical Grammar: Towards a Theory of Poreign Language 

Materials Pregaration. = IRA. 1972. 4. sz. 313-331. p. 

bibliogr. 329-331. p." 

Bevezetés az idegen nyelvi anyagok előkészitésének elméletébe. 

- pszicholingvisztika - a tanuló teljesítményének elemzése. 

Pálty_ ísJyárK Az idegen nyelvi beszétíkészség fejlesztésének né-

hány gyakorlati problémájáról. Bp. 1964. Tankönyvk. lo9-113. p . 

Kiny. Acrta Univ. Debr. lo/2. 

Pauka Károlyné - Somos Béla: 

A helyes magyar kiejtés oktatásnak néhány kérdése. = Magyarta-

nítás külföldön. II. Bp. 197o. 66-88. p. 

Sebestyén András: 

A határozók tanításának módszeréről. = Magyartanítás külföldön II. 

Bp. 197o. 126-13o. p. 

Schrnidt Gyuláné: 

Magyar lexikai ismeretek oktatása nem magyar anyanyelvű hallgatók 

számára. = A magyar nyelv oktatásának és kutatásának módszer-

tani kérdései. Bp. 1971. ELTE 215-222 p. 

Szanyi Gyula: 

Beszédértés és nyelvtan. = Idegen Nyelvek Tan. 1969. 2. sz. 44-49.p. 

Szépe György: 

A magyar mint idegen nyelv tanítása és az alkalmazott nyelvészet. 

Magyartanítás külföldön. 1. Bp. 1969. 63-67. p. 
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Szépe György: 

A magyar kiejtés oktatásának alapjairól. = Magyartanítás külföldön. 

II. Bp. 197o. 97-99 p. 

H. K ontras zt.ivitás 

Balázs János: 

Az egybevető' /kontrasztív/ módszer alkalmazásának ) ehetőségei 

a külföldi magyartanitásban. = Magyartanítás külföldön. III. 1972. 

4-42. p.' 

Bánhídy Zoltán: 

A névmások kontrásztivitása az angol anyanyelvűek magyarokta-

tásában. = A magyar nyelvért és kulturáért. 7. sz. Bp. 197 2. 

19-25.' 1. 

Bánhidi Zoltán: 

A kontrasztív módszer alkalmazása a nyelvoktatásban, = Magyar-

tanítás külföldön III. 1972. 12o-124. p. 

teanó István: 

A kontrás zt ivitás elve és annak gyakorlati alkalmazása az idegen 

nyelvek oktatásában. = Idegen Nyelvek Tan. 197o. 3. 65-76. p. 

Bolla K álmán; 

A kontrasztív fonetikai vizsgálatok jelentősége a nyelvoktatás szá-

mára = Magyartanítás külföldön III. 1972. 43-49. p. 

Dezső László: 

Az angol-magyar kontrasztív nyelvtan kérdései. ~ A magyar nye* -

vért és kulturáért.' 1." sz. Bp. 1971. 134-139. 1." 

Erdős Józsetj_ 

A határozottság problémája a létezést és birtoklást kifejező magyar 

és spanyol szerkezetekben. = Magyartanítás külföldön III. 1972. 

76-7 9. p.' 
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Fog^rasi Miklós: 

Az egybevető módszer alkalmazásának lehetőségeihez. = Magyar-

tanítás külföldön III. 1972. 125-127. p. 

Fül el S z ántó .EndrW: 

Egy praktikus modell részrendszere spanyol-magyar kontrasztív 

leírásban. = A magyar nyelv története és rendszere. Bp. 1967. 

Akad. K. 448- 453. p.' 

Hegyi_ E_ndrf-: 

Nyelvi kontrasztivitás és nyelviktatási metodika. = Magyartanítás 

külföldön. 111. 1972. 128-132. p. 

He],] Gryö rgy; 

A magyar !:hogyn kötőszós mondatokról és német megfelelőikről. 

= Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. Bp. 197o. BME. lo3-117. 1. 

H o r v á ti J. T i, b o r: 

Kontrasztivitás és nyelvoktatás. = 

197 2. 133-137. p. 

Magyartanítás külföldön III. 

Ju h á s z J á r i o s: 

A nyelvek összehasonlíthatóságának kérdéséhez. = Magyartanítás 

külföldön III.' 1972. 58-62. p. 

Kassa 

A francia és a magyar magánhangzók képzésének: kontrasztív 

vizsgálata. Nyelvtud. Közi. 1971. 2. 441-444 p. 

I^ráUné R e m é n y i M ária.': 

A kontrásztiv módszer alkalmazása bolgár diákok oktatásában. 

Magyartanitás külföldön III, 1972. 88-9o p. 

Oláh Tibrir1: 

Kontrasztivitás és lexika. = Magyartanitás külföldön III. 197 2, 

91-93. p. 
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Prileszky C süla: 

Az arab anyanyelvűek magyartanulás ának néhány problémája, = 

Magyartanítás külföldön III/ 1972. 94-98. p. 

Somos Béla: 

A vietnami nyelv fonémarendszerének és grammatikai aspektu-

sainak néhány sajátossága. = Magyartanítás külföldön III. 1972. 

99-lo7. p. 

Szatmári I fctván: 

Kontrasztív nyelvtan és nyelvtudomány. = Magyartanítás külföl-

dön III. 1972. 63—71." p. 

Szépe György: 

Az angol-magyar összetevő nyelvtani munkálatok. = A magyar 

nyelvért és kulturáért. 6. sz. Bp. 197 2. 16-17. 1. 

Urhman György: 

A magyar igekötők angol megfeleléseiről. = Magyartanítás külföl-

dön III. 1972. Io8-119. p. 

Vörös_ József: 

Megjegyzések a magyar és az angol nyelv n év elő ha ználatának 

kontrasztivitásához. = Polio Practico-Linguistica II. 197 2. lo5-114. 

Wodarz. H.W. Wodarz-Magdics Klára: 

Beitrage zu einer kontrastiven Phonetik des Deutschen un d 

Ungafrischen. - Phonteica 24. 1971. 2. 116-124. p. 

Adalékok a nérnet és a magyar nyelv kontrasztív fonetikájához. 
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Könyv~ és folyóiratszemle a fizika oktatásához 

Az alábbiakban olyan cikkeket ismertetek, amelyek elol-

vasása illetve tanulmányozása segítheti az intézetben tanitó fizi-

kaszakos kollegákat az oktatásban, gyarapítja az elméleti tudásu-

kat, és tájékoztat az újabb eredményekről. A folyóiratok megta-

lálhatók a fizika szertárban. 

Qnördig Péter: Hasonlóság a fizikában. = Fizikai Szle. 22. 1972. 

8. 244-247. p. 

A dirrieniónalizis problémáit vizsgálja konkrét példákkal. 

A Zemplén Győző fizikaverseny feladatai. = Fizika Szle. 22. 1972. 

8. 247- 25o p. 

Csekő Árpád: A hőtan tanításának javítását célzó törekvésekről. 

= Fizikai Szle. 22. 1972. 8. 253-257. p. 

Bukovszky Ferenc: Fizikaoktatás Nyugat-Afrikában. - Fizikai 

Szle. 22. 1972. lo. 313-314. p. 

A személyes tapasztalatok alapján megirt cikk jobban hozzáse-

gít az afrikai hallgatók gondolkodásmódjának illetve az ottani 

problémáknak megértéséhez. 

T^oVács István: Szilárdtestek mechanikai tulajdonságairól. = 

Fizikai Szle. 22. 1972. 11. 324-328. p. 

Jánossy Lajos + Párkányi László: Az erő és a tömeg fogalma 

a mechanika oktatásában. = Fizikai Szle. 22. 1972. 12. 379-383. p. 

R le ha rd Feynman: K varkok. = Fizikai Szle. 23. 1973. 1. 1-7. p. 

Az atomfizikusok feltételezése a nukleonok felépítéséről. 

Sechste Internationale Physikolympiade. Physik in der Schule. 

11. 197 2. 1. 33-39. p. 

A hatodik nemzetközi fizika diákolimpia feladatainak megoldásai. 
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Ziebur, FYedi: Experimentelle Erarbeitung der Grundleichung. 

der Mechanik mit der Pailrinne und ohne direkte Zeitmessung. 

= Praxis der Naturwissenschaften. 22. 1973. 1. 19-25. p. és 2. 

44-5 o. p. 

A mechanika alapegyenleteinek kísérleti meghatározása lejtő-

vel direkt idomérés nélkül. 

Luysberg Johannes: Das Magnetfeld des geraden Leiters. = 

Praxis der Naturwissenschaften. 22. 1973. 2. 36-39. p. 

Egyenes vezetők, vezetők mágneses tere 

Mérőkisérlet, amellyel az új nemzetközi amper egységet lehet 

meghatározni. 

Weninger Johann: "Gewicht" soll ein Synonym für "Masse" 

werden. - Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht. 

26. 1973. 2. 69-73. p. 

A ''súly" a tömeg" egy szinonimája kell hogy legyen 

A cikk a tömeg, súly, nehézségi erő, súlyosság, teher és erő 

ossz e függés eit, j elent és eit pro bálja megvilágítani. 

Jansen Walter - Kneipp Edith.: Demonstrationscind Übungstafel 

zur Veranschaulichung des Aufbaus der Elektronenhülle der 

Atomé. - Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht. 

26. 1973. 2. lo5 -lo6. p. 

Demonstracjós és gyakorlótábla az atomok elektronhéj felépülé-

sének s z e ml éj t e t éséhez. 

Gronemeier, H. K. - Haag H.: Resonanzerscheinungen in der 

Physik. = Mathematische und Natúr•wissensch.attl'che Unterricht. 

26. 1973. 1. 25-29. p. 

Rezonanciajelenéégek a fizikában 

Weitzel Martin: Qualitativer Nachweis des Wienschen Verschie-

/bungsgesetzes. rr Mathematische und Naturwissenschaftliche 

Unterricht. 26. 1973. 1. 3o-32 p. 

A Wien-féle eltolódási törvény kvalitatív igazolása_ 

Mérőkis érietek. 
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Reznyikov, L.I.: Principü i metodika izucsenija optiki. = 

Fizika v Skole. 1973. 1. 22-35. p. 

Az optika tanításának elmelete és gyakorlata 

Ezen kivul rengeteg kísérlet, példa, kérdés és számos önálló 

cikk található a több mint száz oldalas folyóiratban. 

Láng János né - Diós József: Az írásvetítő alkalmazása a fi-

zika oktatásábai= A Fizika Tanítása. 1972. 4. lo7. p. és 5. 

144-147. p. 

Rajevszkij, Sz.: Hogyan lehet kőből fémet csinálni? = Univerzum, 

1973. 2. 3 7 - 4 3 . p. 

A fém dialektrikummá, a hő pedig fémmé vagy vezetővé válto-

zott. Hogyan? Erről szól a cikk. 

Zajcev T. A. : Uravnenie gazovogo szosztojanija rabota i teplo 

emkoszt1 gaza. = Kvant. 1973. 1. 43-47. p. 

Brázok állapotváltozásai 

Példák megoldásokkal. 

Borodin, D,: Gravitacionnaja maszsza. = Kvant.. 1973. 2. 17- 21.p. 

A gravitációs tömeg 

Károlyházi Frigyes: Fizika az iskolában = Természet Világa 

1973. 1. 12-22. p. 

Solt György: 1972. évi fizikai Nobel-dlj. = Természet Világa. 

1973. 2. 51. p. 

Nóvák István: "Remegő tranzisztor" = Delta. 1973. 2. Szakembe-

rek véleménye szerint a tranzisztor óta nem volt még ilyen je-

lentős felfedezés az elektronikában. 

Néhány újabban beszerzett érdekesebb könyv 

HotUng Oscar: Physik. Bd. 1.' loi Aufl, Bonn. 1972. Dümmlers 

Veri. 482 p. 

Fizika I. köt. 

A könyv tananyaga átmenetet képez az általános iskolai és a 

középiskolai anyag között az NSZK-ban, nálunk körülbelül 
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a redukált gimnáziumi tananyagnak felel meg. A tankönyv 

felépítése a hő tannal kezdődik, majd a fénytannal, mechanikával 

és az elektromossággal folytatódik. Ragyogó nyomdatechnikával, 

nagyon jó ábrákkal és a lényeget kiemelő szedéssel készült. 

Bergmann L. - Schaefer. Cl: Lehrbuch der Experimental-

physik. Bd. I— II. Berlin, 197o. Walter de Gruyter. 

A kísérleti fizika tankönyve. I-II. köt. 

A magyar Budó Kísérleti fizikájához hasonló könyv. Anyaga 

kissé bővebb, felépítése azonban majdnem ugyanaz, mint a 

magyaré. Nagyon jó ábrákkal, a lehető legjobb nyomdatechni-

kával készült. 

Weber Gerhard: Der Katodenstrahloszillograf und sein Einsatz 

in der Schule. Berlin. 1968. Volk u. Wissen. 274 p. 

A katódsugároszcillográf és használata az iskolában 

Hansel, H. - Neumann, W: Physik, eine Darstellung der Grund-

lagen. I-II. Berlin. 1972. VEB DVW. I. 224 p. 

II." 235 p. 23 cm. 

Fizika -- az alapfogalmak bemutatása. I-II. köt. 

I. köt: Tömegpont, pontrendszer. 

II. köt.: Termodinamikai rendszerek rezgések és hullámok. 

A hat kötetre tervezett sorozatból eddig megjelent két kötet. 

Anyaga általában nem olyan szerény, mint a cirri után vélni le-

hetne. Részletesen, szemléletes tipográfiával tárgyalja az anya-

got, a kötetek végén a bonyolultabb részeket matematikailag 

pontosari kifejtve is megtalálhatjuk. 

G a z s ó Is tv á n: A mérés és a mértékegységek története, tani-

Jtása. Bp. 197 2. Tankörryvk. 9o p. 2o cm. 

Mértékegység kislexikon. Szerk. Fodor Gy. Bp. 1971. Műszaki 

K, 335 p. 25 cm. 


