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~. INTÉZETÜNK

VÁZLATOS

TÖRTÉNETE

A 19. században a magyar tanitóképzés általános adatait
Schwarz Gyula: Magyarország Tanitóképezdéinek
statisztiv k ö n y v é b ő I ismerhet.jük meg.
kája cihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ebben az időben a felekezetek tartottak·fenn tanitóképzőket~ vagy szerveztek tanitóképző tanfolyamokat. A
képzés ideje általában két éves időtartamu volt.
A tanitási anyag alig volt valamivel több, mint a népiskolai t á r-g y ak anyaga és azoknak tani tástani és m ó dszertani szempontból való feldolgozása.
A tanitóképzésben fordulópontot jelentett az 1868. esztendo. Eötvös József az 1868. XXXVIII.tc.-nek, népoktatási törvényünknek elfogadtatásával megalapozta a rendszeres magyar tanitóképzést, melynek legfobb irányitója
az állam. Jóllehet a tö~~
megengedte a felekezeteknek .
is, hogy tanitóképzoket szervezzenek és tartsanak fenn,
de kötelességükké tette azoknak a tudományoknak a tanitását, azoknak a vizsgáknak megtartását, amelyeket az
állami tanitóképzőknek előirtak.
A törvény kimondta, hogy az állam az országban 20 állami tanitóképzőt állit fel. Tehát 1868-ban a XXXVIII.
t.c.-kel született meg hazánkban az állami tanitóképzés.
A tanitóképzők három évfolyamuak lettek. Elv~gzésük
után a jelöltek egy évi gyakorlatra mentek és utána
tanitóképesitő vizsgát tettek.
Az elso állami tanitóképzőt Eötvös József akkori vallásés közoktatásügyi miniszter Budán alapította 1869-ben,
s ez a mi intézetünk volt, mely azóta folyamatosan mü-

-4ködik és 1969-ben, azaz a következő tanévben fogja ünnepelni fennállásának lOO~ évfordulóját.
Intézetünk első hajléka a Vérmező keleti oldalán, az
I.ker. Attila utca 97-99. számu ház, melyben az iskola
megnyilt, és 1869-1871-ig müködött. Második otthona
187l-l874-ig a Várban lévő Országház utca 14.számu ház.
A tanitóképző l874-től szerves kapcsolatban állott a
Polgári Iskolai Tanitóképezdével. A harmadik épülete az
Országház utca északi sarkán volt, s a Polgári Iskolai
Tanitóképezdével együtt használtuk 1874-83-ig. 1883-ban
a Győri ut 13-15.sz. alatti épületbe költözött az intézmény, sitt müködött 1911-ig.
Jelenlegi otthonunk 1911-ben tanitóképzés céljára
épült, s attól kezdve mindig tanitóképző volt.
Intézetünk fejlődéstörténetében
gyelheWnk
meg:

tehát öt korszakot

fi-

I.korszak: 1869-1874-ig. Ebben az időben, jóllehet intézetünknek közös igazgatótanácsa volt a Polgári Iskolai Tanitóképzővel, mégis önállóan fejlődött. Első tanterve nagyon közel állt a normáliskolai tanitóképzéshe z ,
II.korszak: kb. 1874-1900-ig. Ezekben az években
"Paedagogium" néven a Polgári Iskolai Tanitóképző-intézettel ugyszólván egyazon keretek között müködött.
Ebben a korszakban, azaz 1877-ben jelent meg a tanitóképzők második tanterve és 1882-ig volt érvényben. Ezt
a tantervet a budai tanitóképző tanári testülete készitette. A tanterv az Eötvös-féle alapelveket megtartotta, de tantárgyai, a tantárgyak anyaga korszerübb lett.
A pedagógiai tárgyakat koncentrikusan bővitették, egymásra épitették, a mennyiségtan és természettudományi
tárgyakóraszámát
emelték, uj tárgyként bevezették a
háziipar, ill. kézimunka tanitását.

1881-ben négy évfolyamu lett a tanitóképzés. A négyévt.ó k é pz ő b ő I infolyamos képző gonde Lat'a is a budai taniihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
dult ki. Gyertyánffy István az intézet igazgatója Emlékirat c. felterjesztésében rámutatott a három éves

-
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képzés hiányo6ságaira, javaslatot tett a négyéves képzésre. Eötvös a budai tanitóképzőt jelölte ki az uj elgondolás kisérleti megvalósitására,
majd ennek eredménye alapján +endelték el országosan is a négyéves képzést. 1882-ben jelent meg a négyéves tani tóképző uj,
azaz harmadik tanterve.
Ill. korszak: 1900-1905-ig. A "Paedagogium" néven egyesitett két intézet kapcsolata mindinkább lazul és a
tanitóképző sajátos utakra tér. Önálló intézetté lesz.
1903-ban ismét uj tanterv lépett életbe. Közismereti
tantárgyainak anyagát a középiskolák IV. osztályára
épitették. Kidomboritották az intézet szakiskolai jellegét.
A IV.korszak: 1905-1959-ig. Az intézet munkája telje" t an tóképzés
szükségleteihez igazodik. 1911-ben
sen aTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
uj tanterv és utasitás jelent meg. Lényeges vonása,
hogy biztositotta az intézet és a népiskolai tanitás
módjának összhangj áto Hangoztatta a tanár és növ~ndék
közös munkájának szükségességét, a hövendékek gyako.rlati kiképzési szintjének eme l é 's t , 1923. évtől :ötéves
idotartamu lett a képzés. 1935-ben kéttagozatu intézetté szervezték: liceum és tanitóképző akadémiává, de
1939-től ismét az ötéves tanitóképzés szerint képeztük
növendékeinket, egészen 1952-ig. Ettől az évtől kezdődően 1959-ig a képzés négy elméleti évből állt, amely
tanitói érettségi vizsgálattal fejeződött be. Utána a
jelöltek egy évi gyakorlatra mentek, melynek befejezése után tanitóképesitő vizsgát tettek és tanitói oklevelet kaptak.
í

é

Az V. korszak 1959-től kezdődik, amikor a tanitóképző
főiskolai jellegü intézménnyé vált, s az általános iskola alsó tagozata számára neveli az általános iskolai
tanitókat. A képzés érettségire épül. A felvétel alkalmassági, irásbeli és szóbeli vizsgából áll. Ennek eredménye alapján vesszük fel hallgatóinkat. A képzés három éves. Ebből félévet tanitási gyakorlaton töltenek
hallgatóink. Tanulmányaik befejezésével tanitói államvizsgát tesznek és tanitói oklevelet kapnak.
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II. AZ INTÉZET SZERVEZETE

A Tanitóképző Intézet a müvelődésügyi miniszter felügyem ií k ő d
felsofoku intézmény.
letével és irányitásávalihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Munkáját a Müvelődésügyi Minisztérium Pedagógusképzo
Osztálya irányitja.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ő

1.

Az intézet igazgatósága

Igazgató: dr.Békési
Igazgatóhelyettesek:

Lajos
dr.Árpássy Gyula
'Nábrádi István

2. Az intézeti tanács
A tanács Elnöke: dr.Békési Lajos intézeti igazgató
A tanács tagjai: dr.Árpássy Gyula intézeti igazgatóhelyettes
Nábrádi István intézeti igazgatóhelyettes
Kattra István gazdasági igazgató
dr.Bihari János a nyelvi szakcsoport
vezetoje
dr.Biró Viktorné a gyakorlati képzés
vezetője
dr.Kovács Ferencné az ének-zenei
szakcsoport vezetoje
Raits Annamária a mühelyoktatók pedagógiai tanfolyamának vezetője
Szabó Anna· a gyakorlóiskola igazgatója

-7dr.Szonyei

Tibor a marxizmus-leninizmus
szakcsoport vezetoje,
MSZMP alapszervi titkár
dr.Ungváry Gyula a természettudományos
szakcsoport vezetoje
Vass Gyula a Pedagógus Szakszervezet
titkára
Romzai Magda a tanulmányi csoport foeloadója

Állandó meghivottak:

Kaschinsky Györgyné a Kulturális
Bizottság elnöke
dr.Magyarfalvi Lajos a csoport
vezeto tanárok munkaközösségének vezetoje
Kun Jánosné intézetünk könyvtárának vezetoje
Ungár Péterné a kollégium felelős
tanára
Az intézet mindenkori KISZ titkára

3. Az intézeti szakcsoportok
Marxizmus-leninizmus

szakcsoport

Vezetoje: dr.Szonyei Tibor. Tagjai: Pogány RÓbert,
Székely Klára.
A pedagógiai

szakcsoport

Vezetoje: dr.Békési Lajos. Tagjai: dr.Biró Viktorné
a gyakorlati képzés vezeto tanára, dr.Gál Györg~né,
Gáspár Kálmánné, Kaschinsky Györgyné, Ungár Péterné,
dr.O.Nagy Gáborné, Vágó Elemér.
A nyelvi szakcsoport
Vezetoje: dr.Bihari János. Tagjai: Hernádi Sándor,
Kupper Béláné, dr.Magyarfalvi Lajos.

-

A természettudományi
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szakcsoport

Vezetője: dr.Ungváry Gyula. Tagjai: dr.GÖndÖcs LászlÓt
Tóth Arpádné, Raits Annamária, a szakoktatók tanfolyamának vezetője.
Az éne k szakc soport
Vezetője: dr.Kovács Ferencné. Tagjai: Csillag Lászlóné,
Kerecsényi Lászlót Székely Endre, Timár Imre.
A rajz- gyakorlati

foglalkozások

szakcsoport

Vezetője: dr.Árpássy Gyula. Tagjai:
dr.Lengyel Béláné, Vass Gyula
Szakcsoporton
Testnevelési

kivüli tanárok:
szakosok:

Becsy ZOltánné,

4. A gyakorló általános
A gyakorló

á

PálffyTSRQPONMLKJIHGFE
Z o .L t án ,

Szijj Zoltán.

iskola nevelotestülete

I talános iskola igazgatója:

.H a L a s VUTSRQPONML
J Ó z se fn é .

A gyakorló általános iskola osztályvezető tanitói:
Bódi Andrásné, dr.Csáthy Ferenenét Fekete Tiborné,
Gyurkovlts Istvánné, dr.Hegedüs Ferencné, dr.Jáki
Lászlóné, Kis Lajosné, Molnár Jánosné, Pálfi Dezsoné,
Réczey Miklósné.
A gyakorló általános iskola szaktanárai: Beleznay Gézáné rajz, Gerenday Endre ének és Sebestyén Ildikó
testnevelő szakos tanárok.
A gyakorló általános iskola népköziotthonos
Asbóth Dénesné, Bocsák Istvánné és Szilágyi

vezetoi:
Sándor.

-
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5. Az intézet hivatalai,

al

Igazgatósági

hivatal.

dolgozói

Titkár: Török Antalné.

bl Tanulmányi csoport. Tagjai: Romzai Magda, Kerényi
Ernőné.

ci

Intézeti könyvtáros:

dl

Gazdasági

Kun Jánosné.

hivatal. Gazdasági

igazgató:

Kattra István

A hivatal dölgozói: Labáth István, Rácz Lászlóné,
Jámbor Gyuláné és dr.Ungváry Gyuláné.

el Az inté zet egyéb do lgTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e .z ő
S z a k m u n k á js c k
: G 'í.d a

Gyula
villanyszerelő. Kababik Ernő szakács, Ráduly Imre
szerelő. Betanitott munkások: Novák János vizsgázott fütő, Mravcsik József házimunkás, Szalka Alajosné szakácsnő, Vizugyel -Jó zse fn é mo s ő riő , Hi va talsegédek: Ráduly Imréné kézbesítő1 Hardi Gyuláné portás. KonyhaJlánYi!)k:Novák Jánosné, Domák Jánosné,
Tötös 1ászl6né, Árendás Jánosné, Magdus Istvánné.
Takaritók: Uri Horváth Pálné, Hidasi Károlyné, Rigó
Tiborné. Erdei Pálné,' Damisch Lászlóné~ Ráduly
Rozália, Petró Emilné, Zoller Fe~encné.
í

6. Változások
években

:

a 'tanári testüle~ben

í

az 1965-68.

~gdijazások:
1965-ben Palotás József intézeti tanár
. 46.948!l964.VI.sz.r.!,
1966-ban Piry József és
Rozsondai Zoltán intézeti tanárok IMM 49.357!l966.VI.
sz.r.!, 1967-ben Dr.Biró Jánosné gyakorlóiskolai ta~
nitó és 1968-ban Pálffy Zoltán intézeti tanár nyugdijba mentek.
Munkaviszony megszüntetés: FOnó Erzsébet intézeti tadrnak a MM 50.017/1966. sz r , munkaviszonyát megszünt tte.
:
s

•
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Kinevezések: az intézet igazgatója 1966. augusztus 1vel a 234/l967.sz.a. Asbóth Dénesnét kinevezte a gyakorló általános iskola napköziotthoni nevelővé. 1967ben az MM l05.260/l967.sz.r. Nábrádi Istvánt kinevezte
intézeti tanárrá és megbizta az intézeti igazgatóhelyettesi teendők ellátásával. Az MM 105.26l/l967.sz.r.
Raits Annamáriát kinevezte intézeti tanárrá és megbizta
szakcsoportvezető tanárrá.
Az intézet igazgatója Jámbor Gyulánét 1966-ban a
301/l966.sz.a. kinevezte a gazdasági hivatalba előadónak, 1968-ban a 14/1968 sz.a. Labáth Istvánt kinevezte
a gazdasági hivatalba főelőadónak.
Áthelyezés: 1966-ban Biró Sándorné a gazdasági hivatal
gondnokát áthelyezték a budapesti XIV.ker. Oktatási
Osztályához, 1967-ben Kányási Istvánné a gazdasági hivatal pénzügyi előadója áthelyezésseI a budapesti pedagógus szakszervezet Fáklya Klubja gazdasági hivatalába
ment.
1968-ban Farkas Domonkos intézeti tanárt a Budapesti
Iparmüvészeti Főiskolára, Vass Gyula inté~eti tanárt
a budapesti Mozgássérültek Int~zetéhez, Bódi Andrásné
gyakorlóisko1ai tanitót a nagyatádi Járási Tanács Müvelődésügyi Osztályához helyezték áto
7. Tudományos minősitések,
az 1965-68.évben

oklevelek szerzése

Intézetünknek két asplransa van. Dr.Biró Viktorné
neveléstudományi, Ungár Péterné lélektani aspiráns.
Bölcsésztudományi doktori okleve1et szereztek:
ben Magyarfalvi Lajos, 1968-ban Békési Lajos.

1967-

Tanári oklevelet, i l l . pedagógiai előadói képesitést
szereztek: Magyarfa1vi Lajos, Halas Józsefné, pedagógiából, Bódi Andrásné lélektanból.

-

8. Kitüntetések
években

II
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intézetünkben

az 1965-68.

Az 1965. évben dr.Árpássy Gyula, dr.Magyarfalvi Lajos
és Palotás József'~z Oktatásügy"Kivá16 Dolgoz6j~lkitüntet~st kapták.

Az 1966. évben Szabó Anna a gyakor16iskola igazgatója és
Rozsondai Zoltán intézet i tanár a "Munka Érdemrend ezüst
fokozata" kitüntetést, Piry J6zsef és Kerecsényi Lász16
"Az Oktatásügy Ki váló Dolgozója" k itüntet~sben ré sze sültek. 1967-ben Kupper Béláné és Székely Klára a Szocialista HazihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
rt Erdemrend, dr .Kovács Ferencné "Az Oktatásügy K í v á L ő Dolgozója", Fekete Tiborné "K í v á L ó tanító"
kitUntetést kapták.
á

é

1968.évben dr.Békési Lajos a"Munka Érdemrend arany fokozata", dr.Lengyel Béláné és Pálffy Zoltán"Az Oktatásügy
K í vál
Dolgozója"és Ráduly Imre a Kiváló
dolgozó"kítüntetést kapta.
5

ó

9. Külföldi tanulmányutak
1965-68. években

rl

és látogatások

Az intézet tanárai az elmult három esztendőben
jártak rövidebb-hosszabb tanulmányi uton.

az
sokfelé

1965-ben Ungár Péterné Jugoszláviában, dr.Ungváry Gyula
Német Demokratikus Köztársaságban, dr.Bihari János
Bulgáriában;

a

1966-ban dr.Biró Viktorné Szovjetunióban, dr.GÖndÖcs
Lász16 és pálffy Zoltán Csehszlovákiában, dr.Ungváry
Gyula a Német Demokratikus K ö z t á r - s a s á g ban ,dr .Kovác s
Ferencné Bulgáriában;
1967-ben dr.Békési Lajos, Nábrádi István Jugoszláviában,
dr.Magyarfalvi Lajos a Szovjetuni6ban, Becsy Zoltánné a
Német Demokratikus Köztársaságban, Vass Gyula Romániában;
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1968-ban dr.Békési Lajos és dr.Ungváry Gyula Bulgáriában, Ungár Péterné Lengyelországban,dr.Gál
Györgyné
ill.
a taRomániában tanulmányozta a tanitóképz~ssel,VUTSRQPON
nitóképzőben tanitott szaktárgyakkal kapcsolatos fejlődést, módszert, melyeket azután felhasználtunk intézetünk jobb munkájának kialakitásához.

-
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Ill. AZ INTÉZET MUNKÁJÁNAK

Az intézet évi feladatait

ÁLTALÁNOS

munkaterveink

JELLEMZÉSE

rögzitették.

A munkaterveket az intézet igazgatója készitette, azt
megvitatásra az Intézeti Tanács elé terjesztette,
majd
az intézet nevelőtestületével
ismertette. Az elhangzott vélemények, javaslatok figyelembe véte lével módositott munkatervek alapján végeztük évi munkánkat.

1. Szervezési munkánkban az 1965-68. tanévekben nagy
gondot fordítottunk a tanári testület eszmei-politikai
egységének erősitésére. Ennek a jegyében állitottuk
össze az ideológiai továbbképzési tervünket és szervez-TSRQPONM
.tü k meg szakmai ko nf'e
r e n c iáinkat, ame lye ket évkönyvünkben külön is ismertetünk.
Az 1965-66. évben munka t.er v tí nk középpontjába az előadások tudományos szinvonalának emelését, az oktatási módszerek tökéletesitését á11itottuk. Ez utóbbi érdekében
az audiovizuális eszközök megismerésére, kezelésük módjának elsajátitására az intézeti tanárok részére házi
tanfolyamot szerveztünk. Az 1966. esztendőtől kezdve
a II. évfolyamos hallgatóink számára is tartottunk
évenként rövid tanfolyamot az általános iskolai szemléltetésre alkalmas eszközök használatának módjáról,
a különféle gépi eszközök gyakorlati kezeléséről, s a
kisebb hibáik kijavitásáról.
Összeállitottuk az intézetben tanitott tantárgyak anyagának szemléltetésére fe lhasználható filmek, magnetofon-felvételek, táblázatok, képek jegyzékét és megkezdtük azok beszerzését, valamint a házilag e1őállitható
.
eszközök elkészitését.

-
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A gyakorlati kiképzés további
készitettünk, mely rögzitette
vezet6 tanárok, a módszertant
gyakorlóiskolai tanitók és az
adatait, kötelességeit.

javitására uj utmutatást
a tanitási gyakorlatokat
tanitó szaktanárok, a
intézeti hallgatók fel-

A nyelvi szakcsoport javaslatára a nagyon gyenge helyesirásu hallgatók részére kötelező konzultációkat
szerveztünk.

A tudományos munkával való intenzivebb foglalkozás
céljából intézetünkben Tudományos Bizottságot szerveztünk. Ennek a bizottságnak feladata az Intézeti na.pok
szervezeti és tartalmi előkészitése , intézetünk
tak
r-á a a , A legnárai számára az évenkénti pályatételekTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jobb munkákat az intézeti jutalomkeretből jutalmaztuk
is.
í

í

Az 1966-67. tanévben a pedagógiai szakcsoport pedagógiai kabinetet szervezett ~s megkezdte alapanyagának
öss~egYÜjtését. A psziChológiai anyagot az 1967-68.
évben már el is rendezte. A kabinetben helyezte el
hallgatóink szakdolgozatait. A gyakorlóiskola
tanitóinak segitségével összegyüjtötte azoka t a dokumentumokat, amelyek a gyakorla ti képzé st eredményesen segithetik /tanmenetek, órarendek, naplók, anyakönyvek, iskolai és házi füzetek, tanulókról készitett feljegyzések,
különböző munkatervek stb./ Összeállitották az ifjusági
szervezetekkel kapcsolatos dokumentációs anyagot is.
A természettudományi
szakcsoport módszertani munkája
javit~sára összegyüjtötte a számtan és a környezetismeret módszertanávalfoglalkozó
tanulmányokat és cikkeket.
Ezeket a tanárok felhasználták és ismertették előadása kban , részben pedig k teLe z vagy ajánlott olvasmányként jel ölték ki a hallgatók a z 'á m á r-a , A környezetismeret módszertanának oktatásához filmsorozatok készitését kezdték meg. A számtan módszertan szemléletes oktatásához az ált. iskolai számtan órákból részleteket
vettek fel magnószalagra.
í

ö

ő

A MM 50449/1966.sz.r. alapján a Nemzetközi Politechnikai
Szemi~árium munkájában is részt vettünk. Megszerveztük

- 15 a szeminárium munkáját irányitó és segito bizottságot.
A szemináriumban igen szép munka folyt, s ennek eredményeként intézeti tanáraink és gyakorlóiskolai
tanitóink
közül pályamunkát irt Tóth Árpádné, Réczey Miklósné,
Pálfi Dezsoné, Beleznay Gézáné és ,Vass Gyula.

Az aPI 1966-ban "Bevezetés a programozott tanitásba"
cimen tanfolyamot szervezett. Ezen a tanfolyamon tanáraink és gyakorlóiskolai
tanitóink közül nyolcan vettek
rész t. Ez a szám mutat ja nevelTSRQPONMLKJIHGFED
nkne k a korszerü oktatási módszerek iránti érdeklodését.
ő

í

A MM 51108/1966.sz.r. ujból szabályozta a tanitóképzők
államvizsgájának rendjét. Az uj szabályzat szerint az
államvizsgák két részbol állnak: elméleti és gyakorlati
részből. Az elméleti vizsga tárgyai: a marxizmus-Ienin zmus, a neveléseimélet és a didaktika. A gyakorlat i
vizsga tárgyai: a módszertan és a tanitási gyakorlatok.
A rendelet az eddig államvizsga tárgyát képező szakdolgozatot mint ilyent megszüntette. A dolgozatot záródolgoza t cimen a z inté zeti tanulmányokB. t befej ez félév
részévé, az államvizsga előfeltételévé tette.
í

ő

A 60197/1968 .XII .sz. MM módosi tás szerint az államvizsga gyakorlati része a tanítási gyakorlat, amelynek érdemjegyét a tanitási gyakorlat három félévi érdemjegyei
alapján kell megállapitani. Az államvizsga elméleti tár~
gyai: a marxizmus-leninizmus,
a neveléseimélet,
a didaktika és a módszertan.
1967-ben liAnevel őmunka helyzete é s feladatai a budapesti tanitóképző intézetben" cimen összegeztük nevelőmunkánk eddigi eredmé-nyeit és; meghatároztuk nevelésünk
továbbfejlesztése, maga sabb szinvonaira emelése érdekében elvégzendő feladatainkat.
1968-ban Nevelési feladattervet állitottunk össze,amelyben a tani t6képzőben tani tott tantárgyak szer nt emel tük
ki a leglényegesebb nevelési lehetőségeket~
feladatokat:
Továbbá me~jelöltük azokat az órán kivüli nevelési tevékenységi formákat, amelyek a hallgatók nevelését szolgálják. ICsoportvezető tanárok feladatai, diákkörök nevelési módja, kollégium nevelő munkája, a KI SZ nevelése, a
Könyvtár nevelőmunkája.1
í

- 16 1967-68. tanévben elkészitettük az intézet Szervezeti
és müködési szabályzatát. A szabályzat utmutatást nyujt
az intézet vezetésére, az oktató-nevelő munka főbb elvei~, a gyakorló általános iskola müködésére, az intézeti könyvtár munkájára, az intézeti társadalmi szarvezetek és diákkörök müködésére, valamint az intézeti kollégium rendjére.
A Müvelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztálya a
képzés korszerüsitése érdekében a 46573/1965.VI.sz.r.
szakbizottságokat szervezett. Ezekbe a bizottságokba
intézetünk tanárai közül elég szép számmal vesznek részt
mint alelnökök és mint tagok.
Dr.GÖndÖcs László a matematikai bizottság alelnöke,
Hernádi Sándor a magyar nyelvi bizottság alelnöke,
dr.Magyarfalvi Lajos az orosz nyelvi bizottság alelnöke, Kerecsényi László az ének-zene bizottság alelnöke,
dr.Bihari János a magyar irodalmi és ifjusági irodalmi-,
Gáspár Kálmánné a lélektani-, Vass Gyula a gyakorlati
foglalkozások-, Szijj Zoltán a testnevelési bizottság
tagja.
.
Az 1965-68. évekbenTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3
Mlivelődésügyi Minisztérium, a
Nemzetközi Kulturkapcsolatok Intézete és a Pedagógusok
Szakszervezete által vendégül látott pedagógusok közül
igen sokan meglátogatták intézetünket. Voltak szovjet,
bolgár, csehszlovák, német, lengyel, jugoszláv, amerikai, an~ol, francia, holland, finn, dán, arab vendégeink. Altalában szervezési kérdésekről érdeklődtek továbbá nevelési és módszertani problémáikra kerestek
megoldási módot.
2. Intézeti munkánk tartalmi kérdései közül a hallgatók nevelését, a módszerek fejlesztését, az intézetben
folyó kisérleteket és hagyományainkat emeljük ki.
Hallgatóink erőteljesebb erkölcsi-politikai nevelése
érdekében az 1965-66. évben minden intézeti tanár megvizsgálta tantárgya anyagrészeit, s megállapitotta
azok nevelési 1ehetoségeit"- különösen az erkölcsi-

- 17 politikait - s azt előadásai során nagyon alaposan és
sokoldaluan domboritotta ki.

Marxista oktatóink igen nagy gondot forditottak arra,
hogy az adódó nevel§si lehetőségeket felhasználják a
vallásos világnézet, a kispolgári gondolkodásmód és a
nacionalizmus elleni harcra. A hallgatók ateista nevelésének javitása-érdekében a II.évfolyamon külön két
ateista előadást tartottak. A Ill. évfolyamon pedig "A
magyar nacionalizmus kialakulása és története c. kötet-ihgfedcbaZYXWV
b o i egy-egy tanulmányt dolgoztak fe 1 a hallgatók.
0

Az 19 66-67. ev második felétől kezdődően intézetünk
készült A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának ünneplésére • Az ünnep szervezési és politikai előkészitésében az. intézet tanárai, hallgatói
ugyszólván valamennyien részt vettek. Az évfordulóval
kapcsolatos rendezvényeink jlntézeti napok, ünnepély,
kiállitásokj méltóak voltak a szocialista forradalom
emlékéhez •
Az 1967-68.tanévben a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulójára hasonló aktivitással készülünk,
s remélhetőleg az is méltó lesz az évforduló ojelentőségéhez .
Az emlitett évfordulókra való előkészület szervezeSl
munkái, rendezvényei a hallgatók ideológiai, erkölcsipolitikai, pedagógiai nevelése szempontjából is nagyon
jelentősek. Ezeket a lehetőségeket minden vonatkozásukban igyekeztünk ki is használni. A marxizmus-leninizmus szakcsoport minden évfolyamon feldolgozta a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom témáit. Az oktatási év során az előbbieken kivül fontos feladatának
tekintette az aktuális poliTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t ka
problémákra való gyors
reagálást. Napirenden tartotta az uj gazdaságirányitási
rendszerrel kapcsolatos kérdéseket. Ennek jegyében az
eddiginél behatóbban foglalkoztak a mezőgazdasági és
politikai problémáival.
í

í

Az 1967-68. tanévben a marxizmus-leninizmus
oktatói
nagy gondot forditottak arra, hogy reális képet adjanak a világméretekben folyó osztályharcról és tényekkel

- 18 bizonyi tották a hallgatóknak, hogy a világ fej H5déaenek d~ntő tényezője a szocia~ista világtábor.
A hallgat6k aktivizálásának, ~nállóságra nevelésének
kihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ö z pontba
llTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t á a á v a I intézetünk
tanárai a k ö z l módszer mellett az "oktatás aktivizálóbb módszereit la filmek bemutatását, egyes anyagrészek ~nálló feldolgozását, kiselőadásek tartatását, stb.1 is használták oktatásuk során.
á

í

ő

A nye lvi szakc sopo rt tagjai kezdeményező 1épése ket tettek a hallgatók kifejező készségének fejlesztésére 101vasási gyakorlatokat, versmondást végeztettek, hanglemezről a tiszta magyar beszédet szemléltették/. Az
orosz órákon az eddiginél t~bb beszédgyakorlatot végeztek és ~nálló forditásokkal tették aktivabbá a munkát.
A marxiz~lis-leninizmus szakcsoport t~bb szeminárium
beiktatásával aktivizálta a hallgatókat.
Az aktivizálás, az ~nálló munkára nevelés érdekében
nagy gondot forditottunk a diákk~r~k megszer-vez sé r-e,
Mük~d~tt marxista-, pedagógiai-, zenei-, képzőmüvészeti- és irodalmi diákk~r.
é

Szakcsoportjaink az 1965-68. tanévekben igen nagy gondot forditottak a tanitási módszer fejlesztésére is.
A pedagD giai szakcsoportban a lélektan szaktanára növelte a szemináriumi foglalkozások számát. A folyamatos
tanulást zárthelyi dolgozatok iratásával és értékeléséveI igyekezett biztositani. A hallgatók hospitálási
megfigyeléseit az előadások során felhasználta, s ezzel
az előadásokat érdekesebbekké tette.
A neveléseImélet tanárai az egyes témákat a hallgatókkal ~nállóan dolgoztatták fel. Folyamatos tanulásukat
számonk~rő dolgozatok iratásával és a kötelezo irodalom
feldolgozásának ellenorzésével igyekeztek biztositani.
A szakcsoport az 1967-68. évben a pedagógiai tárgyak,
módszertanok és gyakorlati kiképzés eredményes oktatásához szükséges terminológiai egység kialakitása céljából

-
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'öss~~'állitottaa pedagógiában, lélektanban éf: logikában leggyakrabban használt fogalmakat. Az elkészitett
.anyagötvalámennyi
tanár, gyakorlóiskolai tanitó megkapta•.
A nyelvi szakcsoport is törekedett az általuk tanitott
va Ia m e nny tantárgy módsze re inek tökéle tesités ére •
í.

Az "AnyanyelTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ví
ismeretek" c. tant árgyban ez előadások
és a szemináriumi foglalkozások alapvetően az elemzési
készség fej 1 eszt éséne k szolgálatában állot tak. Az anyanyelvi órákat a teljes koncentráltság jellemezte: az
előadáson a szaktanár rendszeresen áttekintette azt,
ami az elemzésben fontos, vagy problematikus, a szeminári~mokon állandó téma volt a mondattani, szófajtani,
alaktani és hangtani elemzése A helyesirási gyakorlatok
szervesen kapcsolódtak az elemzésben tárgyalt iudnivalókhoz. A kollokviumon is az elemzés állt a számonkérés
középpontjában; ehhez kapcsolódott
az elméleti és helyesirási anyag. Az elemzés és az indoklásul elmondott
elméleti magyarázat világos képet adott a hallgató tudásáról, s az ismeretek gyakorlati alkalmazásában való
járt~sságáról. A tapasztalat azt mutatta, hogy ez a
módszer jó eredménnyel jár: növeli a hallgatók aktivitását, fokozza tudatosságukat az ismeretek alkalmazásában.
Az ifjusági és világirodalom tanitása során az irodalmi órák egy részét szemináriummá alakitotta áto Ezekre az órákra a hallgatók fe 1 készültek, s egy-egy témáról előadást tartottak. Az ilyen előadásokat vita k~vette. A hallgatók aktivizálását szolgálta az is, hogy
minden hallgató egy szabadon választott m ií r-ő I részletes
irásbeli elemzést készitett. Igy a félév folyamán minden hallgató k6tszer önálló munkával is szerepelt.

Hasonló eljárást alkalmazott a világirodalom tárgyalásában is. Az anyag egy részét: a drámai rodalmat, szemVUTSRQ
ináriumszerüen dolgozták fel. A hallgatók, különösen a
másodévesek, szivesen jelentkeztek előadások tartására.
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Az anyag feldolgozásának ez a módja jónak bizonyult,
i ihgfedcbaZY
t ák ra , véaktivizálta a hallgatókat, alkalmat adott vTSRQPO
leménycserére, a problémák elmélyliltebb megismerésére.
Az orosz nyelvoktatás legfobb eredményének azt tekintjlik, hogya hallgat6k már az elso év végére elsajátitják a legfontosabb pedagógiai vona tkozásu szavakat, kifejezéseket és a szakirodalomra jellemzo nyelvtani,
stilisztikai fordulatokat, s igy ismeretlen pedagógiai
szövegben is tájékozódni tudnak. A másik eredmény: a
12 társalgási témából a közepesek és jobbak meg tudják
magukat értetni.
A szakcsoport a magyar nyel vi módszertan tökéletesítése
érdekében uj formákat dolgozott ki a szöveg feldolgozásra és az olvasási készség fejlesztésére. A 20. sz.
irodalmát ugy csoportositotta,
hogy az előadásokban
foleg a lirával, a szemináriumokon pedig inkább az
epikával foglalkoztak. Az anyanyelvi ismeretek oktatásában klilönös gondot forditott
a funkcionális nyelvszemléletre •
A természettudományi szakcsoport elsosorban a s~ámtanmértan oktatás módszertanának korszerlibb tanitási módszerével kisérletezett. Ennek lényege, hogya hallgatók
minden óra kezdetén kaptak egy gyakorlati módszertani
feladatot. Feladatukat, mint a tényleges tani tást kellett megoldaniok. A szlikséges szemlélteto- és egyéb
taneszközt /a rendelkezésre állók közlil/ a demonstrác ióra kije löl t hallgatónak öntevékenyen kellett ki választania, majd alkalmaznia. Bemutatását elvileg indokolnia kellett. E munkában a csoport valamennyi tagja
részt vett. Az elvi indokolások köréhez - a módszertanon kivlil - hozzátartozott a neveléselméleti, a lélektani és a logikai ismeret is.
A szakcsoport a környezetismereti módszertan oktatása
során felkeltette a hallgatók é r-d e kl ő d s é t a helytörténeti kutatások iránt. Ennek eredményeképpen a hallgatók többen hozzáfogtak helytörténeti adatok gyüjtéséhez.
é

- 21 Az ének-zenei szakcsoport oktatási módszerei is tökéle1 . évfolyamon az órák középpontjában
a
tesedtek. AzVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
készségfejleszt5 munka állt. Ennek f5kérdése a kottaolvasás volt, kiegészitve az alsótagozati oktatáshoz
szükséges tevékenységekkel Ifelismerés, lejegyzés, kézjelzés, ritmus kopogás, ütemezés stb.1 Az önállóság, a
helyes és szép beszéd- és énekhang képzésének érdekében általában az egyéni énekeltetés volt tulsulyban. Az
1967-68. tanévben énektanáraink arra törekedtek, hogy
a hallgatók a munkásmozgalom dalain keresztül megértsék és átéljék a proletárinternacionalizmus
eszméjét.
Kisérletek is folytak int ézetünkben. Az MM 49846/1966.
sz.r. Az alsótagozati matematikaoktatás
korszerüsitése
eimen engedélyezett kisérletek vezet5je dr.Ungváry
Gyula, a kisérleteket Kis Lajosné l.oszt. és dr.Jáki
Lászlóné 2.oszt. tanitók végezték.
Célja: a matematikaoktatás módszereinek korszerüsitésével a tanulók matematikai ismereteinek fokozása, alkalmazni tudása és gondolkodásuk fejlesztése.

Anyagában, módszerében eltér az érvényben 1év5 tanterv
anyagától és módszertani utasitásától~ Pl. az l.osztályban mind a négy a1apmüveletet, a zárójelek a lka LmaihgfedcbaZYXWVUTS
a á -.
sát is tanitják, és összetett szöveges feladatokat is
oldatnak meg a tanulóval. A 2.osztályban az 1000 számkörig ismertetik meg a szám- és müveletfogalmakat.
A
módszerek tekintetében az algebrai szimbólumok alkalmaI tozást.
zása jelent lényeges v á TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanitóképz5 intézeti rajztanitás e redmérw e sebbé t étele érdekében Pálffy Zoltán intézeti tanár végzett kisérleteket. Kisérlete egyik témája: A szögletes testek
anyagának programozása és programozott tanitása. Kisér1etét 1965. év óta végzi igen szép eredménnyel. A másik
kisérleti témája: A t~b1ai jellegrajzok programozása
és programozott oktatása. Ez is 1965 óta folyik. A
programlapokkal folyó tanitás jónak bizonyult. A proggam1apokat a Tankőnyvkiadó 1967-ben kiadta. Kisérleti
,kipróbálásra valamennyi tani tóképz5nek megküldte.
Hagyományaink

is szépen alakulnak

intézetünkben.

,...
22 Minden évben megrendezzü~ az l.évf.hallgatói
tehetségkutató ~zavalóversenyt.

részére a

Minden év május hónapj ában "Az intézet legj ab b tanitójaTS
cimért versenyt rendezünk. A jelentkezők előzetes versenyen vesznek részt az intézetben alakitott intézeti tanárokból és gyakorlóiskolai tanitókból álló bizottság
előtt. A három legjobb versenyzo az intézet tanárai és
össz~s hallgatói elott tanit. Itt dől el az 1-11-111.
helyezés. A legjobbakat dijakkal jutalmazzuk, s számukra, az elért eredményt feltüntetve, oklevelet adunk ki.
II

Hagyománnyá
pedagógiai
s a legjobb
okIevé II el

vált a hallgatók számára évenként kiirt
pályázat. Meghatározott tételeket irunk ki,
dolgozatokat pénzjutalomban részesitjük s
tünt et jük ki.

Minden esztendőben részt vettünk a hallgatók szamara
szervezett Szakmai Konferenciákon. Átlagban négy-öt
pályamunkát küldtünk be a konferencia rendezőségének.

Hagyománnyá vált intézetünkben, hogy évenként részt ve-ihgfe
a felsőoktatási intézItlényekénekfesztiválján.
1 9 6 5 ~ 6 6 ~ és 1 9 6 7 '-6 8 . évben a keszthelyi ének-zenei
fe sz t vá lon éne kkarunk "Aranykoszorus" énekkar let t,
Fesztivál aranyérmet nyert, és 1 9 6 6 -6 7 . évben a Dunakanyar dalostalálkozón Rádió nivódijat kapott.

-sz ü n k

í

1 9 6 6 . áprilisban tartott Országos Egyetemi és Főiskolai
Müvészeti Fesztiválon·Krámli Borbála, Preisinger Zsuzsanna, Szombathy Anikó, Zsigmond Csaba ezüst; Varjasy
Edit bronz fokozatot ért el.
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IV. AZ INTÉZETI MUNKA NÉHÁNY JELLEMZŐ

TERÜLETE

Az intézet munkájának általános jellemzése után részletesebben is szólni kivánunk az Intézeti Tanácsés
az
intézetben müködő bizottságok munkájáról, hallgatóink
neveléséről, tanulmányi eredményeiről, a gyakorló általános iskolánkról és az intézeti munkát segitő egyéb
tényezőkről.
1. Az Intézeti Tanács 1965-68 között végzett munkájáról
Az Intézeti Tanács - mint az igazgató mellett müködő
véleményező és javaslattevő szervezet - eredményesen
dolgozot t az 1965-68 közötti időben.
Az elmult években kialakult szokásnak megfelelően az
Intézeti Tanács 1965-68 között is éves munkaterv alapján végezte munkáját. Megitélésü~k szerint csak fontos
az intézet fejlődése szempontjából jelentős alábbi témákatTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tárgyalta:
1965-66.oktatási év
- Az 1965-66. oktatási év feladatai.
- Az intézet KISZ szervezete munkájának tapasztalatai
és a további feladatok. /Az oktatási év folyamán 2
alkalommal./
- Beszélgetés az intézet vezetésének
kérdéseiről.
- Tájékoztató jelentés
munkájáról.

az 1964-ben

elvi és gyakorlati
végzett hallgatók

-

24-

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

- A félévi tanulmányi munka értékelése.
- A világnézeti

nevelés tapasztalatai

intézetünkben.

A gyakorlati képzés és a hallgatók szakmai gyakorla~
tának tapasztalatai az 1965-66. oktatási évben.

1966-67. oktatási év
Az 1966-67. oktatási év fo feladatai.
Jelentés az intézet tanárainak
intézeten kivüli munkájáról.

intézeten belüli és

- Jelentés a Tudományos Bizottság munkájáról.
- Beszámoló az intézeti könyvtár munkájáról.
nka
se í.r-ő I"Feladataink a tanárképző
- A neve
foiskolák, a tanitó és óvónőképzo intézetek nevelomunkájának megjavitásában és továbbfejle sztésében" c.
az MM Pedagógusképzo Oszt. által készitett anyag megbeszélé se.1
Lőmu

ké

r-dé

I

-Tájékoztató
jelentés az intézet elso félévi tanulmányi eredményérol.
A fizikai dolgozók gyermekeinek helyzetérol
tésük módjairól.

és segi-

~ Jelentés a Kulturális Bizottság munkájáról.

- Tájékoztatás a gyakorlóiskolában végzett szakfelügyeleti látogatás tapasztala t aTSRQPONMLKJ
i r L , /Anyanyelvi
tárgyak, testnevelési
.
ó

- Javaslat a jutalmazási

rendszer módositására.

1967-68. oktatási év
Az 1967-68. oktatási év fo feladatai.
- A nevelomunka helyzete és feladatai intézetünkben.
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- A Tudományos Bizottság és a Kulturális BizottságVUTSRQPONM
e lnökeinek jelentése a Nagy Októberi Szocialista Forrarő I ésaz
intédalom' 50. évfordulójának megünnepléséihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
zet centenáriumi ünne'p~égeinek eTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L ő k é a z I t.é sé r-ő l .
- A marxizmus-leninizmus
szakcsoport vezetőjének
számoltatása a szakcsoport munkájáról.

be-

- Jelentésa szakoktatók
félévi"munkáj árá 1 .

első

pedagóigiai tanfolyamának

- Tájékoztatá~ a gyakorlóiskolában
leti látogatás tapasztalatairól
ének-zene .1
- Tájékoztató jelentés az 1 9 6 7 -6 8 .
tanulmányi eredményeiről.

végzett szakfelügyeIKörnyezetismeret,
tanév elso félévi

- Beszámoló je lentés a raj z programozott
tapasztalatairól.

tanításának

- A nyelvi szakcsoport vezetőj ének beszámoltatása
szakcsoport munkájáról.

a

- Az intézet KISZ szervezetének tevékenysége,
nös tekintettel a diákkörök munkájára.

- külö-

- Vita az intézeti vezetés elvi és gyakorlati
seiről.

kérdé-

Az Intézeti Tanács előterjesztései az ott elhangzott
beszámolók, - megfelelőek vol tak és a hozott határozatok elősegitették az intézeti oktató-nevelő munka szinvonalának emelését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
az egyes szakcsoportok vezetői rendszeresen tájékoztatják a szakcsoportok tagjait a tanácsülésen történtekről. Javult a hat ároza tok pont os, maj-adák taLan végrehajtásának fegyelme i s . Ezt elősegitette az a gyakorlat, amely szerint az Intézeti Tanács határozatairól
készitett irásos "Emlékeztető"-t a tanács tagjai megkapják.
Az 1 9 6 7 -6 8 . oktatási évben uj vonásként jelentkezett az
Intézeti Tanács munkájában az emlí tett szakcsoportvezetők beszámoltatása, amely gyakorlatot a jövőben is
folytatni kivánjuk. Az egyes szakcsoport tevékenysége
megfelelő szinvonalu értékelésének azonban elengedhe-

- 26 tetlen ,eL ő f'e L té tele, hogy a beszámol ta tás alkalmáva 1
az Intézeti Tanács tagjai a beszámoltatott szakcsoport
munkájára vonatkozóan minél tobb személyes tapasztalattal rendelkezzenek.
Az intézeti vezetés szinvonalának emelése érdekében
igen hasznosnak mutatkozott az, hogy az 1965-68. közötti időben két alkalommal is megvitattuk az intézeti vezetés elvi és gyakorlati kérdéseit. A hozott határozatok jelentősen segitették és segitik a tantestületi
kollekti va eszmei-politikai é s p e d a g ó g í.a egységének
kialakitását és egyre magasabb szinvonalra való emelését. Az elhangzott viták figyelembe vételével dolgoztuk ki az intézet 1968-72. évekre szóló továbbképzési
tervét.
í

- TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
Az Intézeti Tanács által tárgyalt kérdések között amint az a felsorolásból is kiderül - jelentős számban
szerepeltek a nevelőmunka különböző területeivel foglalkozó témák. A nevelőmunkával foglalkozó viták any&gának felhasználásával - 1968. szeptemberére - dolgaztuk ki az intézet "Nevelési feladat-terv"-ét, amelytől
azt várjuk, hogy felhasználásával még céltudatosabb
és tervszerübb lesz hallgatóink nevelése és a nevelőmunkára való felkészitése.

2. A Tudományos

Bizottság munkája

A tanitóképző intézet felsőoktatási intézmény. Ezért
jellegéből fakad az az igény, hogy tanárai magas szintü oktató és nevelő munkájuk mellett szakterületükön
önálló kutató-tudományos munkát is végezzenek. A tanítóképző intézetek tanárainak sajátos feladata,hogy
elsősorban saját intézményük, valamint az c a l s ó tagozatban folyó nevelés és az alsó tagozat ban f o Iy nevelés és oktatás problémáit tárják föl, s keressék az o k > "
megoldásának módjait. EZen a területen a t.an t ő k é p z
intézetek tanárainak kezdeményező szerepet kell betölteniök.
ő

í

ő

- 27 Tanári testületünk kezdettol fogva'világosan látta a
rá varo feladatokat, s erejéhez mérten már az elso
években megkezdte az ilyen irányu munkát is. Az elmult
években tanáraink közül tiiSbbenszereztek bölcsészdoktori oklevelet; egyesek jegyzeteket irtak a tanitóképk számára; mások alsó és f'e
Lső
tagozati tankönyvek,
zőTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kézikönyvek készitésében vettek részt. Néhány tanárunk
kisérleti kutató munkát végez; vannak aspiránsaink,
sőt olyan tanáraink is voltak, akik kandidátusi fokozatot nyertek. Emellett számos igényes tanulmány és
cikk igazolja, hogy testületünk kello mértékben igyekszik részt venni a tudományos-kutató munkában.
Az eddig elért eredmények, a ránk váró további feladatok s a kibontakozó munka szükségessé tették, hogy intézetünkben a tudományos-kut~tó munka összefogására,
irányitására megfelelo szervezeti formát teremtsünk.
Ezért alakult meg az 1965/66. tanévben a Tudományos
Bizottság •

A Tudományos Bizot tság fe ladata, hogy szervezze, irányitsa és segitse az intézetünkben folyó tudományoskutató munkát. Ennek keretében feltárja és tudatositja a megoldásra váró teladatokat, igyekszik felkelteni az érdeklodést az uj és szükségesnek vélt témák
iránt, konzultációk, vitaülések, tudományos ülésszakok
szervezésével, továbbá pályázatok kiirásával alkalmat
teremt az elkészült vagy készülo munkák bemutatására,
a felvetett kérdések megvitatására, s mindezzel alkalmas légkört teremt a tudományos munka .s z á m á r - a , A Bizottság tagjai, mindenek elott a Bizottság elnöke, állandóan kapcsolatban van a dolgozó kartársakkal, segítséget nyujt a munka közben felmerülo nehézségek elháritásában, s állandó érdeklodésével, a tanári közvélemegbecsülé st biztosit az ilyen
mény alakitásával ke LlihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
jellegümunkában részt vevo kartársaknak.
ő

Szükség esetén az intézeten kivül is igyekszik támogatást nyujtani a Bizottság. Pl. tanulmányok elhelyezése
a különbözo folyóiratokban és kiadványokban, más intézetek tudományos üléseire való kiküldés, azokon való
aktiv szereplés, külföldi tanulmányutra való javaslat,
~ktorok, korreferálók felkérése, stb. A Bizottság

- 28 szorgalmazza, hogy tanáraink kapcsolódjanak be a különböző tudományos intézetek munkájába, vegyenek részt
azok tanácskozásain.

A Tudományos Bizottság elnökét az Intézet igazgatója
bizza meg. A Bizottságba minden szakcsoport egy-egy
tagot küld. Teljes jogu tagként vesz részt a Bizottság
munkájában a gyakorló iskola küldöttjeVUTSRQPONML
i s . A Bizottság
jelenlegi tagjai: Dr.Bihari János lelnökl, Dr. Biró
Viktorné, Kerecsényi László, Pálffy Zoltán, Dr.Szőnyei
Tibor, Dr.Ungváry Gyula; a gyakorló iskola részéről
Réczey Miklósné.
A Bizottság munkaterv alapján dolgozik. A munkatervet
minden tanév elején az elnök késziti e l , s a Bizottság
hagyja jóvá. A Bizottság a szükségletnek megfelelő időközökben, de évente legalább kétszer ülést tart. Az e l nök minden tanév végén jelentést készit az Intézet vezetősége számára a Bizottság munkájáról.
Eddig három munkaformát alakitottunk ki: vitaülések,
tudományos ülésszakok lintézeti napoki szervezése és
pályázatok kiirása. Mindhárom célszerünek látszik. A
folyamatos munka érdekeit szolgálják a félévenként
tartott vitaülések. Ezek feladata, hogya testület tagjai tájékozódjanak az elkészült vagy készülő munkákról,
s azok megvitatásával segitsék az előadókat további
munkájukban. Tudományos ülésszakot csak nagyobb időközökben szervezünk. Ezekre meghivjuk más intézetek tanárait is, sőt arra törekszünk, hogy korreferátumok tartásával aktívan bekapcsoljuk őket munkánkba. Ugy gondoljuk, ez eTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L ő s eg t.I a testvérintézetekkel
való mélyebb kapcsolatok kialakitását s a kutató munka összhangjának megteremtését.
í

Eddig minden félévben tartottunk vitaülést. Egy-egy
ülésen két-három előadást hallgattunk és vitattunk meg.
Tudományos ülésszakot két alkalommal szerveztünk:
egyet intézeti napok keretében, egyet pedig a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom ötvenedik évfordulója
alkalmából.

-
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A tudományos- kutató munka fokozása érdekében az Intézet vezetősége a B'íz ottság javaslata alapján minden
évben pályatételeket tüz ki az Intézet tanárai számára.
A tételek - cé LkTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i t ií z se i nkne k megfelelően
- a tanitóképzőben és az alsó tagozatban folyó oktató-nevelő
munkához kapcsolódnak. A beérkező pályamunkákat a Bizottság birálja el, és javaslatot tesz a jutalmazásra.
é

Hasznositani kivánjuk az Intézet tanárBinak külföldön
szerzett tapa sz tala tai t is. Ezért a Tudományos Bizotts~g olyan üléseket is szervez, amelyeken a külföldi
tanulmányuton járt kartársak beszámolnak tapasztalataikról. Az üléseken elhangzó előadások, kérdések széles körben megismertetik a meglátogatott intézmények
munkáját és sze re p é t az illető ország iskolarendszerében•
A kialakitott munkaformák hasznosaknak bizonyultak.
Az előadások sz í.n v o na La emel kedik, az érde k L ő d .é s élénk,
a tudományos-kutató munka egyre elmélyültebbé, folyamatosabbá válik. Ma már vannak olyan kartársaink, akik- .
nek neve munkájuk alapján a szakkörökben ismert és megbecsült •
Külön és sajátos feladata volt a Tudományos Bizottságnak az utóbbi időben az Intézet centennáriumának előkészitése. A Bizottság a Kulturális Bizottsággal együttmüködve részletes tervet készitett. Az Intézeti Tanács
ezt a tervet megvitatta, 6s részletes programot dolgozott ki a centennáriumi ünnepségekre. Ennek keretében
a Tudományos Bizottság Emlékkönyvet készit, amely bemutagja az Intézet százéves történetét, a jelentősebb tan~rok munkásságát, néhány tanulmány pedig a most müködo tanárok munksságáról igyekszik képet nyujtani. Gazdag képanyaggal tesszük szemléletessé az elmult száz
év történetét és az Intézet mostani életét. - Ezen kivül a centennáriumi ünnepségek során a Tudományos Bizottság ünnepi tudományos ülésszakot szervez. Terveink
szerint ezen az ülésszakon az Intézet volt növendékei
és jelenlegi tanárai tartanak majd előadásokat.
A Tudományos Bizottság munkájának van a~yagi vetülete
is. Ezért az Intézet költségvetésében minden évben meg-
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felelő összeget biztosi t a tudományos munka t TSRQPONML
á m o ga t ű s á ra, az elért eredmények jutalmazására. Jelentős anyagi'
támogatást nyujt a Müvelődésügyi Minisztérium is. A
Pedagógusképző Osztály évenként az igénye knek me g fe L e --,
L ő összeget /jelenleg évi 8000 Ft/ ad a tudományos munka segitésére. A rendelkezésre álló összegek célszerü
felhasználására a Tudományos Bizottság tesz javaslatot.
'o

Tapasztalataink szerint a Tudományos Bizottság megfele10 szervne k bi zonyul t a tudományos-kuta tó munka összefogására és irányi tására •

3. A Kulturális Bizottság tevékenysége

Felsooktatási intézménnyé alakulásunk óta jelentos szerepet tölt be intézetünkben a Kulturális Bizottság. Az
elmult 9 év alatt kialakul tak feladatkörei, módszerei
és hagyományai. A Bizottság által irányitott munkaterületek /intézeti ünnepélyek, énekkar, szavalóverseny,
opera-, szinház-, film- és hangversenylátogatás, az
Országos Szakmai Konferencián való részvétel, a Ill.
évesek kollektiv falusi kirándulása, szellemi vetélked5, stb./ mind tartalmuk, mind szervezésük és megva16sitásuk szempontjából jelentos szerepet töltenek be
hallgatóink sokoldalu nevelésében.

Intézeti ünnepélyeink eszmei szinvonaláért és tisztaságáért egy-egy elozetesen felkért tanár a felelos,
de ez a tanár a megfelelő igényszintet a k o z .r-e m ií k ö d ő
KISZ alapszervezetekkel és hallgatókkal együtt biztositja. Eddigi tapasztalataink szerint ünnepélyeink
hozzájárultak hallgatóink világnézeti, erkölcsi, esztétikai neveléséhez, az önállóságra neveléshez és a
közösségi érzés fejlesztéséhez.

Az elmult idoszakban hazánk felszabadulásának 20. évfordulóját, a Nagy Októberi Szocialista Forradalomés
a magyar polgári demokratikus forradalom 50 éves jubileumát ünnepeltük meg. A következo évben a Magyar
Tanácsköztársaság megalakulásának 50. esztendejét és
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Lnt ze tü n k 100 éves fennállását ünnepeljük,
oktatási évet átható eszmeiséggel.

az egész

é

- Intézeti énekkarunk évről évre kTSRQPONMLKJIHGFE
eme Lke d ő e n szerepelt
a kerületi, fővárosi és országos versenyeken. Ezek az
eredmények nemcsak a zenekultura fokát jelzik, hanem
hallgatóink világnézeti, politikai és erkölcsi fejlődését is. A változatos programra va16 felkészülés során ugyanis azonosulniok kell a müvek eszmei és müvészi mondanivalójával, a k 'í.I'e jez s során pedig másokban is ~üvészi átélést kell eredményeznie. Mindez bonyolult nevelési és önnevelési folyamatban jut érvényre. Hallgatóink nevelését zenei szakcsoportunk és k6rusvezetőnk: Timár Imre és Kerecsényi L á sz l intézeti
tanárok végz Lk •
í

é

ó

- A s4aval6verseny az e lő a d ó i és kifej ezőkészség fejlesztését, valamint a vers és próza iránti vonzalom
felkeltését, illetve a már meglévő képességek csiszolását célozza. Az a tény pedig, hogy a verseny értékelésében hallgat6ink évről-évre nagyobb szerepet kapnak - növeli öná1l6ságuka t a véleményny ilvánitásban
és fejlesztőleg hat igényszintjükre is. A szava16verseny céljait és g y a k or-Lat lebonyolitását intézetünk
magyar nyelvi és irodalmi szakcsoportjának vezetője
dr.,Bihari János s Hernádi Sándor intézet i tanárok
í

é

" tá m o g a t j ák ,

Ezen a területen még sok a teendőnk. A hiányosságok
főleg abb61 ad6dnak, hogya középiskolai képzés többnyire kevés gondot fordit a versmondásra, 5 nem fejleszti megfelelő mértékben az ifjuság beszédkulturáját sem.
- Nagy gondot fordítunk a kollektiv müvészeti élményszerzésre is. Hallgat6ink minden évben közösen is
megnéznek egy-egy értékes szinházi, ill. operaelőadást és azt kisebb vagy nagyobb csoportokban meg is
vitatják. /Ilyenek voltak az elmult időben: a "Fizi"Az ördög és a jóisten" c.
kusek", a "He L y t ar-t.ő!",
drámák, az "Együtt és egyedül" c. opera.!
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A kollektív szinház és opera látogatásokon tul ,hallgatóink szép számmal járnak eihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
g y TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r r í Ieg i s szinházba ,
operába, különbözo hangversenyekre. Számos hallgatónknak van önálló hangverseny bérlete is.
é

A nevelés kitünő alkalmai ezek a színházi és zenei
rendezvények. A müvészi élményen tul jelentős mért
kbe n hozzájárulnak h a Llga t í.nkáltalános mUveltségének, világnézetének, erkölcsi tudatának, müvészi
izlésének és érzelmi világának fejlesztéséhez. Mivel a részvételt többnyire kisebb csoportokban folyó
vita is követi, ez jótékony hatásu hallgatóínk kritikai érzékének alakulására is. A fenti nevelőmunkát
Becsy Zoltánné és Székely Endre intézeti tanárok támogatják.
é

ó

- A Kulturális Bizottság egyik fontos feladata hallgatóink felhivása az Országos Szakmai Konferencián valóVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r é s z v é te lr e .
Az 1965-68-as időszakban két 1. helyezést, két II.
helyezést és négy Ill. helyezést értek el ha11gatóink
és többen dicséretben részesültek. I.dijat és oklevelet szereztek: Balogh István "Gyertya nélkül" jeligéjü pedagógiai novellájáva1 /1966/ és Tóth Julia
"Rákoskeresztur" jeligéjü népmüvelési tárgyu pályázatával /1967/.
Hallgatóinkban sokkal több adottság és képesség rejlik, ezért a következő időszakban több gondot kell
forditanunk azok kibontakoztatására és hallgatóink
szellemi dimenzióinak szélesitésére.
- Rendkivül jelentősnek tartjuk kulturális kérdésekben is a gyakorlóiskolával való fokozott együttmüködést. Az ünnepélyek /Télapó és Fenyőfaünnep, Március 15, Március 21, Április 4, Gyermeknap/ előkészületi munkála taiban rendsz ere sen ré sztvesznek hallgatóink. Intézeti ünnepélyeinken pedig gyakorlóiskolás tanulóink is szerepelnek. Ez az együttmüködés
tudatositja hallgatóinkban az uttörő szervezettel
kapcsolatos tanitói feladatokat és értékes tapasztalati anyaggal is gazdagitja őket.

- 33 A Kulturális Bizottság könyvtár- és olvasómozgalommal
kapcsolatos nevelőmunkája is jelentős. A tárlók friss
anyaga ésesztétikus
elrendezése ösztönzőleg hat hallgatóinkraihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nem8sak az olvasást, hanem a könyvvásárt
lást , a magánkönyvtár fej lesztését illetően is. A
gyakor Ló TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sko Ia olvasómozgalom érdekében csoportos
foglalkozást végeznek hallgatóink a 6-10 éves gyermekek között. Közben megismerkednek a rendelkezésre
álló gyermekkönyvtári szakirodalommal és elsajátitják
az olvasóvá ne ve l s legjobb mód.szereit. E neve I ő m u n k a
irányi tását az intézet könyvtárosa Kun Jánosné végzi.
í

í.

é

A felsorolt terUleteken végzett munka eredményeképpen
fejlődnek hallgatóink: alakul világnézetUk, politikai
és erkölcsi meggyőződésUk, hivatástudatuk, valamint
önállóságuk.
Bizottságunk a jövőben is a felsorolt terUleteken
kiván tevékenykedni és az eredmények további fej.lesztésével - a még meglévő hiányosságok felszámolásával - kapcsolódik a tani tó és óvónőképzés nagy célkitüzései hez.

4. A csoportvezető
sége

tanárok munkaközösségének

tevékeny-

IntézetUnk a fe L s ő f'oku oktatásra való áttérés óta nagy
gondot forditott a nevelőmunkára is. A szerteágazó és
sokrétU nevelőtevékenység egyik legfontosabb terUlete
a csoportokban folyó közösségi nevelőmunka. Az intézeti
nevelő m u n k a szervezeti alapegységei : a hallgatói csoportok,már az elso tanévben kialakultak. Ezeket a csoportokat már az elso időben sem tekintettUk csupán oktatási kereteknek, hanem az elso pillanattól kezdve
igyekeztUnk felhasználni azokat az intézeti rend, a
tanulmányi fegyelem biztos itására , a csoportok közösséggé szervezésére, egymás segi tésére •
Az első hónapok tapasztalatai azt is világosan megmutatták, hogy főiskolai szinten is fel tétlenUl szUkség van
az alaposan átgondolt, céltudatos és tervszerü nevelő-
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munkára, e nevelomunka céljainak és eszközeinek, tehát
egész rendszerének alaposabb kidolgozására, ezen belül
a sokirányu tanári irányitó-nevelomunkára
is, mert éppen ez biztositja a hallgatók szocialista nevelése másik fotényezojének: a hallgatók, a KISZ-szervezet helyes irányu öntevékeny aktivitásának kibontakozását is.
Ez utóbbi érdekében még az '1959-60-as tanév második félévében intézeti csoportonként létrejöttek a KISZ-csoportok is, s igy kialakult az intézeti nevelés egyértelmü elsodleges közössége. Szervezetileg a 60-as évek
közepén további elorelépést jelentett a csoportonként
szervezett önálló KISZ alapszervezetek megalakulása.

A szervezetinél jelentosebb f'ej TSRQPONMLKJIHGF
L ő d é aen ment keresztül
a
ne ve l őmunka koncepe iója. 1960 osz én 1 étrehoztuk a csoportyezeto tanárok munkaközösségét,
amely azóta is a '
csoportok nevelomunkáját segito, koordináló, a nevelés
elvi és gyakorlati kérdéseit közösen megvitató, a kialakult helyes módszereket és tapasztalatokat általánositó
szervként müködik. A munka közösségne k nagy szerepe vol t
a továbbiakban a csoportokban folyó ne ve Lőmunka c I és
e a z k ö z rend sze r-é nek k ido Igo z sá b a n é s gyakorlati megvalósi t.á s á b a n ,
é

á

A csopurtokban folyó nevelomunka fo tartaimát a kommunista erkölcs vonásainak kialakitása és a szocialista
tanitóval szemben támasztott társadalmi követelmények
tudatositása képezi. A jövore való felkészités mellett
lés annak érdoek:ébenisi jelentos gondot forditunk a
hallgatók mai szines és derüs diákéletének és helyes
életmódjának k La Lak tására , a ku Iturál tszóra kozásra is,
hiszen ez. az eredményes tanulmányi munka elofeltétele.
í

A hatékonyabb nevelomunka érdekében még 1962-ben kidolgoztuk a hallgatókkal szemben támasztott követelményrendszerünket,
amely a korábbinál alaposabban határozta meg a csoportokban folyó nevelés legfobb célkitüzéseit, az egyes területeken megvalósitandó nevelési' részfeladatokat. Ennek alapján dolgozta ki a késobbi években az intézet KISZ-bizottsága az intézeti
KISZ szervezete k követelrnényrendsze rét.

- 35 lntézetünk pedagógiai j ellegét és a hallgatók egyre
gyarapodó pedagógiai ismereteit felhasználva nagy gondot forditunk a követelményrendszer
és az egész nevelési folyamat pedagógiai tudatositására, a hallgatók
öntevékenységének és aktivitásának fokozására a nevelési feladatok megvalósitásában •
.A c sopoTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r - t okban folyó ne ve L ő m u n k a
legfőbb célki tüzései
lés egyben a követelményrendszer
főbb fejezetei/ a követ ke zihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ő k t al az intézeti rend és fegyelem biztositása,
b/ a rendszeres, tervszerű és képességekhez mért tanulás, el a politikai-világnézeti
fejlődés segitése,
d/ a politikai-társadalmi aktivitás, el a közösségi
élet követelményeinek megvalósitása, fl a kommunista
erkölcs követelményeinek tudatosítása és gyakorlatának
kialakitása, gl a helyes, egészséges és kulturált életmód kialakitása. hl a hivatástudat kialakitása és fejlesztése •
A tapasztalatok alapján kialakultak a fenti c L k t tí z
sek megvalósi tásának főbb k ő z bees állomásai, fokozatai, s ennek alapján határoztuk meg az utóbbi időben
az egyes félévekben megvalósitandó főbb nevelési célkitüzéseket, melyet az intézet 1968-ban ki-dolgozott Nevelési feladatterve is tartalmaz •
é

í

á-

ő

.Ennek megfele 1 ő e n
az I •.félévben:
- a csoport és a KISZ alapszervezet szervezeti kereteinek kialakitása, az aktivisták kiválasztása és munkájuk segitése;
- az intézet tanulmányi és fegyelmi szabályzatának megismertetése és betartatása, az ezt támogató közvélemény kialakitása;
- a középiskolaitól eltérő főiskolai tanulási módszerek elsajátitásának segitése;
- a közösségi magatartás

eLmi

normáinak

megkövetelése ;

-
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a II. félévben:
- a tervszerü tanulás követelményének

érvényesitése;

t í.v
i tás megkövetelése
a kö- a politikai-társad.almi akTSRQPONMLKJIHGFE
zösség minden tagjától;

- a közösség el ó t t

í

felelősség elvének ,érvényesitése;

- a kommunista közösség ismérveinek tudatositása;
a 111. és IV. félévben:
- a képességek szerinti tanulás és társadalmi munka
követelménye;
- a közösség felelősségének felismertetése tagjai politikai, világnézeti, emberi fejLődé séért;
- a kölcsönös elvszerü birálat megvalósitása;
a szocialista
követelmények

tanitóval szemben támasztott társadalmi
tudatositása;

az V. és VI. félévben:
- a követe lmények megszilárdi t sa , a kommunista tanitói hivatáshoz szükséges gyakorlati készségek kialakitása;
,
á

a végző hallgatók munkábaállitásával kap~solatos
nevelési és szervezési feladatok ellátása képezi az
egyes félévek "sulypont i" feladatait.
A nevelőmunkának ezt a fent vázolt modelljét csupán a
több év során szerzett tapasztalatok iránytmutató általánositásának tekintjük, mely minden évfolyamon és
minden csoportban a n eve l.őmunkát befolyásoló egyéb tényezők hatására változik. Az egyes csoportok nevelési
programjának kidolgozásánál a csoportvezeto t,anárok
figyelembe veszik az adott csoport összetételét, fejlettségi, neveltségi müveltségi szintjét, r-d e kl ő d é s I
körét, az elso éves csoportoknál a felvételi vizsga,
a másod.- és harmadéves csoportoknál az elozo idoszak
tapasztalatait. Az ut6bbi években éppen a fenti tényezok minél korábbi és minél pontosabb meghatározása érdekében a tanév elején k é r dő i ve k segitségével és más
I

é
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módon is felm~réseket végeztünk, ezen kivül az elso negyedév végén megvitattuk az elso évfolyamon tanitó tanárok addigi tapasztala taiTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t ,
A munkaközösség az utóbbi években az intézeti nevelési
feladatok és a KISZ szervezet sajátos feladatainak öszszehangolására, a csoportvezeto tanárok és a csoportban
tanitó tanárok együttmüködésének fokozására, a csoportvezető tanári követelményekben mutatkozó különbségek
felszámolására forditott különös gondot.

A fentiek mellett a csoportvezeto

tanárok az elmult
években is végezték a nevelési szempontból szintén igen
jelentős olyan "szokásos" feladataikat is, mint az elso
év végén kötelezo komplex tanulmányi kirándulások szervezése, a hallgatók elozetes és végleges minositése la
I I .,
ill. a III. évfolyam végé nl, a végző hallgatók munkábaállitásával kapcsolatos nevelési és szervezési
t e e n d ő k stb.
végzett m u n k án ak
mutatkoznak az eredményei is: az
elmult években némileg javult a tanulmányi fegyelem,
kUlönösen a vizsgafegyelem, kevésbé jelentkezett az un.
"másodéves és harmadéve s probléma" la tanulmányi és
munkafegyelem átmeneti, de néha elég nagyfoku lazulása
a I I ., ill. a III.év elso harmadábanl, nőtt a végzett
hallgatók korábban sem rossz munkábalépési arányszáma
stb.

A

A fenti, egyáltalán nem hátrányos, de az intézet általános légkörében, hallgatóink és végzett növendékeink arculatában mégis határozottan felismerhető eredményekben
csoportvezeto tanáraink rendszeres és c ltudatos munkája is tükrözodik.
é

-
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5. Az inté zet tanára inak ideológiai továbbképzése
Az intézet tanárainak korszerü ideológiai továbbképzés
egyik alap~eltétele az eredményes és egységes oktatónevelőmunkának. Az 1964-65-ös tanévben uj, részben decentralizált továbbképzési rendszert vezettünk be.
Évente két-három, általános érdeklődésre számot tartó
témát a tantestület közösen dolgozott fel, emellett az
egyes szakcsoportok külön tárgyaltak speciális, szakmai-ideológiai vonatkozásu kérdéseket.
Az összes oktatók által tanulmányozott anyagok feldolgozásában gyakran segitették intézetünk tanárait neves
külső szakemberek, mint pl. Erdélyi Károly külügyminiszterhelyettes, dr. Garam József a Figyelő főszerke szt ő 'j e, és mások.
A szakcsoporti keretek között folyó továbbképzéseken
is több alkalommal vettek részt a szaktudományok elismert müvelői. Ez a képzési forma egyrészt lehetővé
tette, hogy az egyes szakcsoportok ~zakterületük helyzetének és aktuális problémáinak, a tanárok· érdeklődésének megfelelően határozzák meg a megfelelő témákat,
másrészt megnövelte a szakcsoportvezetők felelősségét,
kezdeményezési lehetőségeit is a továbbképzés területén.
Tapasztalatunk szerint a továbbképzés fentemlitett
kettős rendszere eredményesen szolgálta a tanári továbbképzés ügyét. Mégis az utóbbi időben felmerült a
továbbképzési rend ujabb fejlesztésének gondolata is.
A szak:csoportok ugyanis nemcsak szakmai-ideológiai,
hanem szükebb értelemben vett szakmai kérdésekkel is
foglalkoznak továbbképzésük során. A gyakorlatban kiderült, hogy ez a különválasztás eléggé mesterkélt,
hiszen minden szakmai problémának van ideológiai aspektusa is. Ezért célszerünek látszik a különválasztás megszüntetése és inkább a szükebb értelemben vett
szakmai kérdésekkel együtt kell minden alkalommal megvi tatni az ideológiai vonatkozásokat is.

- 39 Emellett mint bevált formát továbbra is megtartjuk az
oktatók általános konferenciáit és előadásait, amelyek
témaköreit az aktuális nemzetközi és belpolitikai helyzet figyelembevételével határozzuk meg.

6. A hallgatók világnézeti

nevelése

A tanitóképző intézetek létrehozásakor kitüzött célok
világosan megszabták feladatainkat a világnézeti nevelés területén. Kommunista tanitókat kell nevelnünk, ez
pedig azt jelentette, hogyamarxista
oktatásban és a
világnézeti nevelés egyéb formáiban is szem előtt kellett tartanunk hallgatóink jövendő hivatását, a kommunista nevelés és a szakemberképzés egységét.
A pedagógus hivatás természetéből fakad, hogya tanitó
csak akkor végezhet jó munkát, ha maga is akti v harcosa
lesz a szocialista tudat kialakításának és gyakorlati
tevékenységében kommunistaTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m ó d o n tud cselekedni.
Ennek
elérése az összes tárgyak együttes feladata, de nyilvánvaló, hogy megoldásában első~ndü
szerepet kell vállalnia a marxizmus-Ieninizmus
oktatásának.

A marxizmus-leninizmusnak,
mint világnézetnek az elsajátitása azt követeli, hogy alapvető tanitásainak ismeretén tJI a hallga tók képesek ,'legyenek a marxista álaon y ít.a n i , önálló következtelásfoglalást tényekkel bihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
téseket levonni és munkájukban alkalmazni. A marxista
világnézetnek személyiség
formáló erővé kell válnia,
meghatározva a hallgatók nem csupán értelmi állásfoglalását, hanem érzelmeit is, mert csak igy válhat cs~lekvést átható erővé.
í

Ezeknek a célkitüzéseknek megvalósitása olyan erőfeszitéseket követel, amelyekre a hallgatók csak akkor képesek, ha tudatosan fe !isme r ik a választot t hi vatásukbó 1
adódó követelményeket, a tudományos világnézet elsajátitásának szükségességét. Ezért az elmult évek során
mindinkább tÖrekedtünk arra, hogy az oktatásban erőszakQltság nélkül és közvetett módon megmutassuk a tudo-
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mányos világnézet
t e rii L e t

é

jelerit6ségét a pedagógus hivatás egész

n ,

A pedagógus mindig a jöv6nek nevel. Hallgatóink az elzedekben már a fe lépült szoc ializmusban
következ 6 é v t TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
végzik majd munkájukat, tehát a kommunizmus perspektiváinak kialakitása, tudatositása, a társadalmi távlatok felismertetése alapvet6 jelent6ségü. Ugyanakkor
azonban azt is figyelembe kellett venni, hogy az intézetünkb6l kikerült fiatal tanitók falun dolgoznak majd,
Elő kellett készitenünk 6ket arra, hogy a jelen társadalmi valóságban igen sok ellentmondással, sulyos problémákkal fognak találkozni. Az általános törvények tanit.ásáná I .ezé r-f m í.nd nkább arra törekedtünk, hogy szembesitsük ezeket a tendenciákat a valósággal, megmutassuk,
hogy érvényesülésük során hogyan törnek utat az ellenük
ható erőkkel szemben. A témák legtöbbjénél megpróbáltunk időt szentelni annak fe1t ár áaára t hogy milyen akadályok és gátak emelkednek még a marxizmusban megismert
törvények megvalósulása elé. Feladatunknak tekintettük,
hogy leküzdjük az illuziókat, amelyek óhatatlanul csak
kiábránduláshoz vezethetnek, de ugyanakko rt ez Lárddá
tegyük a kommunizmus megvalósitásához füződo eszmei meggyőződést .
í

í

í

A nemzetközi feszültség élez6dése, az imperializmus
agresszivitásának fokozódása, a nemzetközi munkásmozgalom vitái magas követelményeket támasztanak az oktat.ó-ineve
l munkáv aI szemben. A fiataloknak meg kell magyaráznunk a kor t.artaLmát , Arra kell nevelnünk ke t ,
hogy tudjanak tájékozódni a világpolitikai eseményekben, lássák a fejlődés meghatározó tendenciáit, értsék
a munkásmozgalom vitáinak lényegét. Szét kell foszlatnunk az imperialista politikával és gazdasággal kapcsolatos illuziókat, meg kell értetnünk a szocialista
gazdaság természetében rej L ő objektiv e16nyöket t az eddig elért nagyszerü eredményeket és a perspektivákat.
Ugyanakkor - mint azt az előbb hangsú.lyoztuk - fel kell
tárni a hallgatók előtt a szocialista gazdaság ellentmondásait is, hogy azok jelentkezésekor a hallgatóinkban ne a megdöbbenés és a cslódás jelentkezzék, hanem
a jelenségek leküzdésének és feloldásának igénye.
ő

ő
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A marxizmus tematikájának és programjának kidolgozásában, az előadások megtervezésében igyekeztünk évrőlévre szorosabbá tenni a pedagógiai kérdésekkel való
koncentrációt. A marxizmus mindhárom alkotórésze sok
ilyen lehetőséget biztositott. Filozófiában a dialektika tanitása során módunk volt arra, hogy kitérjünk a
szoc ial ista közöss ég fejlődé si folyama tának dialektikájára és épitsünk Makarenko gazdag pedagógiai eredményeire.
Az ismeretelmélet tanitása lehetőséget adott annak bizonyitására, hogy milyen alapvető segitséget nyajtanak a gon.dolkodás általános törvényeire vonatkozó tételek a dialektikához, az i~kolai ismeretszerzés folyamatának megértéséhez. A történelmi materializmus témái
közül különösen a társadalmi tudatformák, a vallás és
nak tárgyalása tette nyil
az erkölcs prob TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a kapcsolatot a marxizmus és pedagógia között. A politikai gazdaságtanban és a tudományos szocializmus tanitáAában is kiemeltük azokat a \émákat,amelyek - mint
pl. a szocialista mezőgazdaság, a kulturális forradalom
kérdései - jöven~ő hivatásuk gyakorlásában megoldandó
problémák eleven sokaságát jelentik majd számukra.
Lémá

í

vánva

Lóvá

Munkánk módsz ere inek kidolgozásában azt tartot tuk szem
előtt, hogya marxizmus csak akkor válhat hallgatóink
belső meggyőződésévé, ha nem tekintjük tananyagnak csupán, hanem sikerül kibontakoztatni aktivitásukat és
önállóságukat. Ezért feladatunknak tekintettük olyan
légkör kialakitását ,am ely biztositja, hogy bátran felvessék problémáikat, hogy ilyen problémák egyáltalán
megszülessenek bennük. A szemináriumi kérdések megfogalmaz s á b a n is arra töre kedtünk, hogy lega L á b b az esetek egy részében saját, önálló munkájukkal jussanak el
bizonyos következtetések levon~sához. Igyekeztünk mindinkább megszabaditani oktatómunkánkat a dogmatikus móqszerek maradványaitól, kinyilatkoztató jellegü közlésektől.Arra törekedtünk, hogy minél prob lema t kuaabban, az ellentmondásos tények elemzése alapján a hallgatók érdeklődését felkeltő módszerekkel vessük fel a
marxizmus alapkérdéseit.
á

í

-
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Néhány témát hallgatóink előadás nélkul, önállóan dolgoznak fe1, a szemináriumokon nemmarxista , egyes esete kben ellenséges szövegeket is ele~e~nek és cáfolnak,
kiselőadásokat, cikkismertetéseket tartanak. Ugy véljük,
az emlitett módszerek alkalmazása hozzásegiti hallgatóinkat ahhoz, hogy a marxizmus-leninizmus számukra "iskolai tananyag"-ból gondolkodásuk szerves részévé, tevékenységük mozgatójává váljon.
Ennek a célnak elérését segiti diákkörünk is, amelyben
a marxizmus-leninizmus
iránt az átlagosnál jobban érdeklődő hallgatóink érdekes világnézeti jellegü kérdésekkel foglalkoznak, előadásokat és vitákat tartanak.
Világnézeti nevelőmunkánkban kiemelkedő helyet foglalt
el a vallásos világnézet, a nacionalizmus és a kispolgár i indi vidua lizmus elleni harc. Bár eredményeink e
tekintetben nem elégi tenek ki bennünket, örömmel gondolunk arra, hogy évről évre sok szilárd marxista világnézetü hallgató hagyja el intézetünket. Az elmult 9
év alatt intézetünk pártszervezete 5 7 hallgatót vett
fel az MSZMP tagjai közé, akiknek nagy része azóta már
a különböző iskolák pártszervezeteiben dolgozik. Ezeknek
a kommunistatanitóknak
a példája alapján kivánjuk folytatni a jövőben is világnézeti nevelő munkánkat.
~

7. A KISZ intézeti szervezetének tevékenysége
A KISZ intézeti szervezetének mindig jelentős szerepe
velt és természetesen a jövőben is lesz az ifj~ság kOm~
munísta nevelésében, hivatására való előkészitésében. A
pártalapszervezet vezetősége, amelyre az irányi tás közvetlen felelőssége hárul, az igazgatósággal együtt következetesen arra törekedett, hogya szervezeten belül
kibontakoztassa az ifjaság öntevékenységét és kezdeményezőkészségét, önálló politikai szervhez méltó fele-lősségérzetét, ugyanekkor szervesen beillessze az intézeti oktató-nevelőmunka komplex folyamatába.

E feladatok megfogalmazása viszonylag egyszerü dolog,TSRQ
orIeti kere sztülvi telük annál bonyolultabb. A felső-

gyak
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t zeaz t.endős fejlodésére
fok~ tani tóképzés most márTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
visszapillantva azt állapi that juk meg t h-ogy az évek során voltak hullámvölgyek, amikor a KISZ munkája visszaesett, da egészében vizsgálva, fokozatosan fejlodött.
í

Igy pl. azt figyelhettük meg, hogya
folyamatosan javuló tendenciák az 1 9 6 3 /6 L f- . tanévben megtörtek és különösen a szervezo- és a politikai nevelőmunkában határozott visszaesést tapasztalhattunk~ A visszaesés a tags~ egy részének növekvő passzivitásában, a KISZ feladatok végrehajtásától való vonakodásbar-, a harcos,
politikus, kritikus szemlélet gyengülésében, stb-ben
nyilvánult meg. A negativ jelenségek néha tanulmányi és
fegyelmi vonatkozásban is megnyíl v án u lt a k.
Fentiekből kiindulva
MSZMP alap szervezetünk 1 9 6 5 tavaszán egy bizottságot hozott létre azzal a feladattal,
hogy tárja fel intézetünkben aKISZ munka fogyatékosságának okait és tegyen javaslatokat a munka megjavitására. A bizottság jelentését taggyülésen megvitattuk, a
tapasztalatokat az Intézeti Tanács és a tanári kollektiva is megtárgyalta.
~bizottság
leglényegesebb megállapitásai a következok
voltak: Intézetünk KISZ szervezetének felépités~omplikált. A mi kis intézetünkben célszerütlen a háromlépcsos /KISZ csoportok, alapszervezeiek, KISZ Bizottság/
szervezeti fel épi tés. K ií lönö sen a k özbee s ő a lap sae rv
v.ezetősé€?\ek
találták meg nehezen a helyüket. A taggyülések és a KISZ csoportértekezletek
tárgya gyakran azonos volt. A csucsvezétőség tájékoztatói és intézkedései
az áttételeken keresztül lassan és gyakran pontatlanul
jutottak el a KISZ tagságig - és forditva.
í

Problémák mutatkoztak a KISZ szervezet intézeti irányítását illetoen is. A pártszervezet munkája e tekintetben
nem vol tegyenletes;
bizonyos időszakokban és kérdésekben tulságosan szoros, más esetekben és más idoszakokban viszont tul laza, elnagyoltnak bizonyult. A cso~ortvezető tanárok KISZ csoportokat segitő munkája is személytől függoen változott. A KISZ vezetők nem kaptak
elég segitséget elsosorban mozgalmi és nevelési módszertani kérdésekben.

.
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A feíJ;m-éréstapasztalatai azt mutatták, hogy nem vol t
elég szines és vonzá a KISZ-munka. Sok volt a "központi" kötött program és igy kevés ido jutott a KISZ csoportok sajátos
rde k L ő d é si körének kie légi tésére.
é

A bizottság a fentiek figyelemhevételével
javasolta
a KISZ intézeti szervezeti felépité&ének olymódon való
megváltoztatását,
hogy szünjenek meg az évfolyam alapszervezetek és minden állami c soporTSRQPONMLKJIH
t legyen egy alapszervezet, amely közvetlenül a KISZ VB irányitásával
végezze munkáját. Felhivta a csoportvezeto tanárok figyelmét az alapszervezetek
fokozottabb és Helyesebb
segité~ére. Javaslatokat tett a KISZ progrJm változatosabbá, vonzóbbá tételére. Ugyanakkor arra is felhivta a figyelmet, hogy ezzel párhuzamosan fokozni kell a
KISZ alapszervezetek eszmei-politikai
ha~cosságát. A
kerületi KISZ VB és intézetünk vezetosége is elfogadta
az emlitett bizottság javaslatait. 1966-ban pedig viszszatértünk a hozott határozatok végrehajtására.
Ö!'ömmel
állap it ottuk meg, hogy intézetünk KISZ sz ervezeténe k át·szervez ése eredményes volt.
Tapasztalataink szerint az alapszervezetek az átszervezés után az eddiginél konkrétabban, jobban, nagyobb lelkesedéssel dolgoztak. A korábbinál többet törodtek a tanulmányi munkával. Több alapszervezetben
a kqlcsönös segitség szép példáival találkoztunk. Az egyes alapszerve~
zetekben gyakrabban és határozottabban vonták felelősségre a lazitókat, a munkafegyelem megsértőit. A korábbinál tervszerübb kulturális élet folyt. Jelentős volt
az a munka, amelyet a KISZ a hallgatók kulturális nevelése terén végzett. Szép számmal szerveztek közös színház, mozí és tárlatlátogatásokat,
amelyeket alkalmanként
meg is vitattak. Javult a KISZ alapszervezetek
és a csoportvezeto tanárok kapcsolata.
Az intézeti pártvezetoség egyenletessé vált irányitó
tevékenysége az igaz gat óság é s a tanári testület gondoskodása és nem utolsósorban az ifjusági vezetok lendülete, fáradtságot nem ismero munkája következtében a
KISZ tevé kenysége az elmult. évek során fe llendült ésmunkája igen színvonalas lett. A KISZ munka fellenditésében, szinvonalának emelésében jelentos érdemeket
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szereztek: Restár Mária, Füleki Judit titkárok, G á I
Mária szervez5 titkár, Márkus Á~nes kulturfelel55.

Ma a KISZ intézeti tevéken ségét közvetlenül a VB irá-VUTSRQPONM
n y itja .
Alapos k ö zv Le m é ny kuta t.ás után sikerült 19 7ben és 1969-ben is olyan összetételü testületet választani, amely tehetséges és lelkes fiatalokból állt, akik
égyre önállóbban oldották meg feladataikat.
é

Az irányító munka hatékonyságának fokozása érdekében a
VB évenként rend sz e re sen megszervezi a vezet5képzé s t .
Az 1967/68-as tanévben Gödöll5n, az Agrártudományi Egyetanévben Kuntem vendéglátó koLl gi u m áb an , az 1968/69.
fehértón, az Álla torvostudományi {gy etem KISZ szervezetével közösen szervezett ötnapos ,ezet5képz5 tábor
nyujtott sok segitséget KISZ vezet5inknek. Mindkét tanfolyam megrendezés ét er t e ljesen támogatta '/anyagiLag
i KISZ Bizot tség és az
és tartalmila g isi a Buda pestTSRQPONMLKJIHGFEDC
intézet igazgatósága.
é

ő

Most a VB a m u n k át
a pártvezet5ség iránymutatása szerint önállóan elkészitett munkaterv alapján végzi,
amely egy évre e L ő r e részle tesen k i.d olgozo t t akcióprogramot tartalmaz. Összeállitásánál vigyáztak arra, hogy
az alapszervezeteknek legyen széleskörü Lehe t s g ü k
önáll~ programok kidolgozására. Az alapszervezetek
munkaterveit és programjait a VB rendszeresen feliilvizsgálja és értékeli.
\
ő

é

A KISZ munkája az emlitett vizsgálat óta több hj vonással gazdagodott. Ezek közül szervezeti vonatkozásban a
tagkönyvcsere, a tagsággal rendszeresen folytatott
egyéni beszélgetések rendszerének kiépitése, az intézeti követelményrendszer kidolgozása, az alapszervezeti
tevékenység r e n d -s zer-e s értékelése és elemzése a leg- ,
fantosabb. Mindez a KISZ kommunista jellegének fokozásával áll kapcsolatban.
Az elmult évek során javult a
KISZ intézeti szervezetének tömegmozgósi tó ere je , nivósabb lett a politikai felvilágositómunka, tervszeriíb b é
vált a ku lt ur l í.stevékenység, rendsze re s - a diákkörök élete. Észrevehető az is, hogy a szervezet munkájában egyre inkább kidomborodik a pedagógusképzés segiá
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pályájukra.

a fiatalok

felkészülése

jövendő élet-

Az intézet igazgatósága a~agilag
és erkölcsileg meszszemenően támogat ja a KISZ tevékenységét, igényli az
ifjuság véleménynyilvánitását
az intézeti munka különböző kérdéseire vonatkozóan. A KISZ munkája hatékonyabb,
ha a fiatalok látják, hogya szervezetnek jogai vannak,
hogy van befOlyása az. intézet életének alakulására. Ezt
a célt szolgálta pl. az, hogy az igazgatóság az
1968/69. tanévtől kezdve a mulasztások igazolásának
jogát az alapszervi KISZ vezetőségekre bizta. Az Intézeti Tanács rendszeresen foglalkozik a KISZ munkájával. Utoljára az 1967/68. tanévben tárgyalta a szervezet tevékenységének főkérdéseit.
Az elmondottak nem jelentik azt, hogya KISZ életével
minden tekintetben elégedettek lehetünk. A szervezés
időnként elnyomja a politikai meggyőzést, a türelmes
nevelőmunka helyett az utasitgatás kerül előtérbe. Nem
kevés olyan hallgatónk van, aki csak formálisan KISZ
tag. Az irányitás célszerüsége és tervszerüsége is hagy
kivánnivalót maga után. Egészében véve azonban elmondhatjuk, hogya KI SZ intézeti szervezete eredményesen
látja ela Szerve-zeti Szabályzat ban rögzitett feladat ,
a budapesti KISZ szervezetek között megfelelő
talTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
helyet vivott ki magának.

8. A tanitási

gyakorlat munkájáról

A tervszerü és fokozatos tanitási és nevelési ~Jakorlat
érdekében három éves hospitálási, két éves kiképzési és
három éves iskolánkivüli munkára vonatkozó tervet dolgoztunk ki. Ezt minden félévben naptári és órarendi
bontásban is elkészitjük.

A jobb szervezés és együttmüködés érdekében 1964-ben bevezettük a tananyag kijelölő lapokat. A gyakorlóiskolai·
nevelő ezekbe bejegyzi akiképzésben
so rihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
re r' kerülő óra
tananyagát, annak célját, előzményét, a szükséges
segédeszközöket, valamint a felhasználható szakirodalmat. A hallgatók kiképzésének ellenőrzésére ellenőrzo
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füzeteket rendszeresi tettünk, amelyekbe bejegyeztük
gyakorlati munkájukat /hosPitálás, tanitás, órabirálat, előkészület, a bemutatókon való részvételi és a
foglalkozásokon szerzett osztályzatokat is beirjuk.
Igy nyomon követhetjük a hallgatók fejlődését, még abban az esetben is, ha a kiképzést vezeto tanár személye
a két év során változik. A másodéves csoportokban félv a l l általában,
mig a harmadévenként 26-27 tani tásihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
éveseknél 13-14 a megtartott óraszám. Ez átlagosan
hallgatóként kettő,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ill.
három tanitást jelent félévenként. Ezenkivül a hospitálási napon is tanitanak hallgatóink, a másodévesek egy órát, a harmadévesek két
órát. A gyakorló félév során általában 120-140 tanitási órát tartanak"á jelöltek. Ezen kivül 12-14 hospitálási tételt dolgoznak ki. Irásos feljegyzést készitef í.g y e Lé s r-ő I és egy
nek még a nevelési helyzetek megTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanuló lélektani elemzéséről.
é

A hallgatók órára való elokészületeit a pedagógia szakos tanárok az előkészületi órákon rendszeresen ellenőrzik, majd havonta osztályozzák a vázlatfüzeteket. A
hospitálási napon történő tanitásokat az osztálytani tók
értékelik. Az elméleti t.é t eLe k r e vonatkozó irásbeli beszámolókat a módszertan, ill. az elméletet tanító tanár
birálja el.
Az egységes követelmény érvényesitése érdekében
1967-68-as tanévben az. 1-4. osztályos tantárgyakból
mintavázlatokat d~lgoztunk ki, melyek egyuttal általános utmutatást nyujtottak ha L l ga t í.nknak tanitási vázIata í.k elkészítésére.
ó

A kiképzés során felmerülő lélektani, didaktikai, logikai és neveléselmélet i fogalmak egységes használata érdekében pedagógiai terminológiai gyüjteményt dolgoztunk
ki. Ezt megvi tatás után véglegesitettük és az intézetünkben egységesen használjuk.
A tanitási gyakorlatban felmerülő problémákat, tapasztalatokat félévenként megbeszéljük akiképzésben
résztvevo intézeti tanárokkal és gyakorlóiskolai tanitókkal,
és kijelöljük a soron következő feladatokat.
"

- 48 Az 1968-69. tanévben kidolgoztuk a tanitási gyakorlatba
beszámi thatóihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k il L ö n b d z
érdemjegyek arányos érvénye sitésének számítási módját, amely szerint a pedagógia
szakos csoportvezet6 tanárok a félévi jegyet megállapitják.
ő

Az elmult esztendőben a harmadéves hallgatókkal gyakoroltattuk a differenciált osztály-munkát, ill. a csoportos oktatást. Az utolsó éves hallgatóink feladatlapoka t is készitettek és ilyen órákat is vezettek. A részben osztott osztályok oktató-nevelő munkájára is felkészitettük hallgatóinkat azzal, hogy ilyen osztályokban
is tanitottak. A napköziotthoni munkát hospitálással és
gyakorlati foglalkozások tényleges vezetésével ismerték
meg harmadéves hallgatóink.
Az 1964-tül bevezetett szervezési változások és adminisztrációs munkák látszólag megnövelték a tanárok feladatát, de a gyakorlatban megkönnyitették az által,
hogy rendsz eressé, fokoza tossá, egy sége ssé, egyszóval
nyugodtabbá tette a kiképzési munkát.
Törekvésünk továbbra is az, hogy hal1gatóink megszeressék a tanitói hivatást és tudatosan felkészüljenek
erre a munkára.

-
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9. Kisdobos-rajvezeto

kiképzés

Az elso éves végzett hallgatóink a tanév befejezése
után,a Tanitóképzo Intézet elso évfolyamot végzett
hallgatói Alsógjdön, rajvezetoi kiképzésben részesültek. A tábor programját, elméleti és gyakorlati anyagát
a bpesti Úttöro Elnökség allitotta össze. A táborozás
idotartama: 6 nap. Ennek elvégzése után, mint másodéves
hallgatók Budapesten hat, illetve a gyakorlóiskolával
hét &ttöro cspatnál kisdobos rajvezetoi beosztást nyertek. Kéthetenként egy alkalommal két órás foglalkozást
tartottak a k~sdoboscsapat tagjai részé~. Megbizatásukat a bpesti tlttöro Elnökség adta. Egy csapathoz kb.
8-10 hallgató került. A csapat-munkaterv alapján éves
rajmunkatervet készitettek az osztálytanitók irányitásával és e szerint végezték munkájukat. Raj és orsi foglalkozásra való fe~készülésükrol naplót vezettek. Részt
vettek a kijelölt httörocsapatnál csapatvezetoségi értekezleten, s a gyakor ló iskolában megtartott /évenként
két alkalommal/ bemutató ~jfoglalkozáson,
valamint az
azt követo vitákon. Több alkalommal a kijelölt csapatoknál és a gyakorlóiskolában akadályversenyek levezetésében tevékenykedtek eredménnyel, továbbá gyakorlatot
szereztek ünnepélyes csapat-, rajösszejövetelek megtartásában. Mind a bpesti Uttöro Elnökségnek, mind a csapatvezetoségnek, - ahol a hallgatók, mint rajvezetok
dolgoztak, - az a véleményük, hogy munkájuk eredményes
volt. A rajvezeto-tanitójelöltek ..
ugyanakkor éves gyakorlati munkájukról ugy vélekednek, hogy ezek a foglalkozások gazdag pedagógiai ismeretekhez juttatják oket,
mélyitik hivatásszeretetüket, hivatástudatukat.
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10.

Az intézeti

kÖnyvtár munkája

Intézetünk könyvtárának
letesen fejlődött.
Állományunk

állománya

az 1965-68.években
1965-68 között egyen-

1965 dec. 3l.-én20320
Értéke

példány.
it
340224.72ihgfedcba

1966 dec. 3l.-én 21920 példány.
Értéke
382567.30
1967 dec. 3l.-én 23026 példány.
Értéke
415521.40

"
"

Könyvtárunk rend sze resen 3 napilap ra és 67 féle folyóiratra fizet elő összesen 104 példányban. A folyóiratok
k ö z ií I 61 magyar, 5 külföldi és egy Magyarországon megjelenő idegennyel vü •
A tanárok oktató-nevelő és tudományos munkáját segiti
az a jelentős mennyiségü könyv és folyóiratállomány,
amelyet az intézet 10 tanári szobájában letétijelleggel ,helyeztünk el.
Ol vasó ink az 1965/66 tánévbenTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10449
It

1966/67

"

9997

II

1967/68

"

9867 alkalommal

igénybe a könyvtár

vették

szolgálttatásait.

A könyvtár forgalma a hallgatók létszámának csökkenése
és az oktatási reformmal kapcsolatos tananyagváltoztatások következtében riémLl.~tvís saae se t t ,
Könyvtárunk állományának feltárásában az elmult években jelentős eredményeket értünk el. Elkészült a könyvtár raktári katalógusa, a betürendes katalógusnak kb.
egyharmada és többezer cédulánk van már a szakkatalógus az ám ár-a is.
A záródolgoz.atok sz nvo na L á n a k emelése érdekében másodés harmadéves ha llg a t.ő nk számára minden évben szakirodalmi és bibliográfiai tájékoztatókat tartottunk,
í

í
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amelyek során ismertettük a könyvtári tájékozódás segédeszközeit, a pedagógiai bibliográfiákat és az irodalomkutatás módszereit.
A hallgatók tanitási gyakorlatainak sz&mléletességét
kivánta szolgálni a könyvtár azzal a kéPJegyzékkel,
amelyet az általános iskolai tanterv ismeretanyagának
bemutatására alkalmas képekről állitottunk össze. A
jegyzék összesen mintegy 3 7 0 szemléltetésre alkalmas
képet ismertet, az ábrázolt témák szerint csoportositva, feltüntetve a képek méreteit és készitési technikáját. A jegyzé,ket_azoknak a könyveknek a felsorolása
egésziti ki, amelyek a képeket tartalmazzák.
L y í.L a p os ,
Kölcsönzési rendszerünk kétkártyás , s zem FEDCBA
Választ ad arra a kérdésre, hogy egy-egy olvasónk milyen könyveket olvasott, hogy melyik könyvet k
s
hányszor kölcsönözte.
.
é

í

j

é

A gyakorl6iskola
könyvtárát intézetünk hallgatói vezették a könyvtáros irányitásával. A gyermekkönyvtárba
beiratkozott tanulók létszáma általában 80-100 gyermek,
az olvaSQtt kötetek száma pedig 1000-1200 között váltakozik.
Az elmult években többször rendeztünk a kicsinyek számára mesedélutánt, irodalmi játékokat. A hallgatók képes katalógust, aj á n l Lapokat készitettek részükre.
ő

A könyvtár és olvasóinak mí n é I szorosabb kapcsolata
érdekében elsőéves hallgatóinkat a beiratkozás napján
tanulmányi csoportanként meghivjuk a könyvtárba és ismertetj ük a könyvtár szerepét a f eLs ő o k t a tásban , szolgálta tásainkat és a könyvtár munka rendj ét •.
A folyosón eLhe Lye zet t három tárlóban évenként 8-10
alkalommal cseréljük a könyvkiállitások
anyagát , A
kiállitott könyvek tartalma leggyakrabban ai oktatási
anyaghoz és a nagy évfordulókhoz kapcsolódik. Rendszeresen helyet kapnak a tárlókban az ujonnan beszerzett
könyvek is.

- 52 ll. Az Intézet kollégiuma
A kollégium állami vezetője az Intézet igazgatója, aki
jogkörét a kollégiumi munka felügyeletével megbiz~tt
tanáron keresztül látja el. A kollégium közösségét közvetlenül választott önkormányzat irányitja. A vezetőség
élén a titkár áll, tagjai a szobaközösségek vezetői. A
vezetőség tagjai egy-egy hétig tartó üg~eletesi szolgálatot látnak el, melynek ideje alatt a titkárt is helyettesithetik. A kollégisták munkájukat a közösen öszszeállitott és elfogadott munkaterv alapján végzik.
A közösség problémáit, feladatait a havonként tartott
kollégiumi gyülésekenvitatja
meg.
A kollégisták életrendjét és helyes időbe~sztását a kollégisták által megvitatott és jóváhagyott napirend segiti. Ennek értelmében: ébresztő 1/2 7-kor, reggeli
1/2 8-kor, ebéd 1/4.3-kor van. 3-6-ig szilenciumot tartunk. Ez alatt az idő alatt - bár a tanulás, olvasás nem
kötelező ~ hangoskodni, lármázni, énekelni a kollégium
területén nem szabad. 1/2 7-kor van a vacsora, 11~Kor
~apuzárás, 1/2 12-kor lámpaoltás.
A kollégium rendje, egész légköre alkalmas az elmélyült
tanulmányi munkára. A délutáni órák csendje szinte csábit a tanulásra, olvasásra. Az eredmény rendszerint ~eg
is mutatkozik. Kollégistáink átlagos tanulmányi eredméLta L á b a n job b m int az int ézet i át lag. Akollégi umnyeWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ban lehetőség nyilik kislétszámu konzultációk, korrepetálások szervezésére is. Az, hogya kollégium egy épületben van az intézet gazdag könyvtárával sokat segit
kollégistáink felkészüléséhez.
á

Régi hagyományunk, hogy az első félév befejezése után
értékelő szobagyüléseket tartunk, melyeken az Intézet
igazgatójának jelenlétében számolnak be a kollégisták
tanulmányi eredményeikről. A gyengébb eredmények okait ör t nő
f 'e Lt á r - á sa nagyon sok
nak kollektiv segi tséggelFEDCBA
kollégistát segitett a jobb tanulmányi eredmény eléréséhez •
é

A kollégiumban kialakult az a nagyon kedves szokás, hogy
a tanitási gyakorlatra készülő másodéves kollégisták
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eltervezett
rá i k a t
és ezzel jelentosen növelik biztonságérzésüket és bátorságukat.
sz o ba t ár sat

í

ó

A kollégiumi együttélés sok érdekes tanulmányi- és politikai vitái v é g s ő .l?redményként nagyon segiti kollégistáink világnézeti fej15dését.
A kollégium fontos feladatának tekinti tagjainak kulturális nevelését, Budapest nevezetességeinek megismertetését is.
Városnézo séták, kirándulások a budai hegyekben - legalább havonként kétszeri - szinház, hangverseny, opera
látogatás teszi változatossá tanitójelöltjeinknek a
fovárosban eltöltött hónapjait.
A. falusi tanítók, életével, munkájával

is megismer kednek kollégistáink, mert klub-estéinkre meghivjuk régi
kollégistáink közül azokat, akik falun vagy tanyán tanitanak. Sokszor az éjszakába nyulnak a velük való tartalmas, hasznos tájékoztatást nyujtó beszélgetések,
melyek fejlesztik kollégistáink hivatástudatát és kedvet ébresztenek a"falusi tanitói munka iránt.

12. Az íntézet hallgatóinak 1étsz~ma, tanulmányi
eredményei
Az 1965-68. tanévekben intézetünk hallgatóinak felvétele a MM. 57,69l/1967.IX.sz. rendelet alapján történt. A
felvételi vizsga három szakaszos: az elsoben zenei hallás-, látás és szinérzék-, beszédkultura, és testi alkalmassági vizsgálat van; a második szakaszban irásbeli
vizsgát tesznek a jelentkezok, magyar nyelvből és irodalomból; a harmadik szakaszban szóbeli felvételi vizsga van magyar irodalomból és történelembol.
A felvételi keretszámunk 60. A jelentke40k száma általában négy-, ill. ötszöröse a felvehetők számának. Legnagyobb részük no. A férfiak %-os aránya 5-9 % között
mozog.

- 54 Az 1965-68. évek jelentkezéseit,
táblázat mutatja.FEDCBA

felvételeit az alábbi
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Az 1965-68. években intézetünk hallgatóinak létszáma
181-267 között volt. A beiratkozott hallgatók közül kevesen hagyták abba tanulmányaikat. Nagyobb kimaradás
csak az 1967-68. tanévben volt, amikor is a 66 első
éves hallgatóból 12 /19,5 %/ hagyta el az intézetet.
Ez intézetünk tiz éves történetében a legmagasabb számu kimaradás. Okát vizsgálva megállapitottuk, hogy
olyan indokok miatt hagyták el hallgatóink az intézetet, amelyen segiteni nem tudtunk, s az indokolásokat
el kellett fogadnúnk. /Édesapa halála, édesanya sulyos,
állandó ápolásra szoruló betegs~ge,a
hallgató kórházi
gyógyitása, a szülők elválásából adódó családi helyzet,
férjhezmenés •••/
A hallgatók munkafegyelme jó volt. Rendes vizsgaidőszakban vizsgáztak. Halasztást csak a betegen fekvők
kértek. Önkényes vizsgahalasztás az elmult három tanévben nem volt.

Az 1965-68. évek hallgatói évvégi létszámát
sét az alábbi táblázat mutatja:

É v

Int.
létsz

1965-66

Évf. lét sz ám
I.

II.

247

64

87

96

1966-67

210

65

61

1967-68

181

54

66

Megjegyzés:

III.

és vizsgára való jelentkezé-

Évközben
kimaradt
I.
II. III.

Vizsgára
je lent kezett
I. II. III.

Vizsgahalasztást kért
II. III.
1.

3

5

3

62

86

49
47 x

2

84

7

4

3

63

58

39
44x

2

61

12

1FEDCBA
3

1

1WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
1
53 65 31
30 x

x gyakorlat i fé léven voltak.

vl
vl

-
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A jó munkafegyelem általában elfogadható eredménnyel
zárult. Az évfolyamok átlageredményei a 3,39 és 4,07
közöt t vol tak.
A rendes vizsgaidőszakban vizsgázott hallgatók évfolyamonkénti tanulmányi átlagát az alábbi táblázat mutatja:

É v

1. évf.

II.évf.

III.évf.

I-III .évf •

1965-66

3,39

3,59

4,07

3,68

1966-67

3,60

3,54

3,58

3,57

1967-68

3,60

3,63

3,60

3,61

A hallgatók rendüségi eredménye azt mutatja, hogya
jelesek és jó rendüek, sőt még a közepesek is, r~os
arányszámai a három esztendőben azonosak, az elégtelenek %-a örvendetesen csökkent.

A jelzett rendüségi eredményeket

É

v

Vizsgázók
száma

jelesFEDCBA
%

az aláb bi táblázat mutatja:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jó

%

közepes

%

elégs.

%

elégtelen

%

1965-66

197

14

7,1

90

45,7

49

24,9

2

1

42

21,3

1966-67

160

12

7,5

74

46,2

52

32,5

-

-

22

1.3,8

1967-68

149

II

7,4

70

47,-

46

30,9

3

2

19

12,7

\.J l

Az 1965-66. tanévben intézetünkben 46 utolsó éves levelezo hallgató is volt.
Jó készülésüket a 3.63 átlageredményük igazolja. A 46 hallgató közül: 1 kitüno, 4 jeles, 23 jó, 15 közepes, 2 elégséges és 1 elégtelen eredménnyel vizsgázott.

--(]

- 58 Az 1965-68. ~vekben tanitói oklevelet szerzett hallgatók l~tszámáról ~s rendüs~g~rol az alábbi kimutatás
nyujt táj~koztatást:
Nappali tagozat

Év

Kiadott
oklevelek sz.

Okleve lek rendüsége
t i í nő
kiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jeles jó közepes el~gséges

1965-66

100

4

1

35

48

12

1966-67

93

6

5

32

41

9

1967-68

62

5

4

27

20

6

Levelezo tagozat
Év

Kiadott
oklevelek sz •

Oklevelek
k

í

t

ü

nő

r - e n FEDCBA
dü s ág e

jeles

jó

közepes

elégséges

1965-66

51

-

2

19

21

9

1966-67

13

-

-

1

5

7

1967-68

-

-

-

-

-

-

Ha a nappali tagozat hallgatóinak rendüs~gi statisztikáját vizsgáljuk azt tapasztaljuk, hogy a jel~s és jó rendü oklevelek száma ~vrol-~vre nagyobb /1965-66-ban 5%,
1966-67-ben 11,8%, 1967-68-ban 14%/, a jó rendüek száma
is nagyobb lett /1965-66-ban 35%, 1967-68-ban 43,4%/, a
közepesek száma csökken /1965-66-ban 48%, 1966-67-ben
44% ~s 1967-68-ban 32%/, az elégségesek százal~kos aránya azonos maradt./

- 59 Az 1965-68 közötti években oklevelet a következo hallgatók kaptak:
1965-66. tanévben
1. nappali

al

a januári vizsgaidoszakban

1 • Bódi Gáspárné
Kóc si Magdolna
2. Doroszlai Eszter
3 • Fuszenecker Jusztina
H o l e nd a
Pál
4.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Irén
Horváth
5.
6. Ki rályvári Jánosné
Ceglédi Katalin
7 • Kovács Viola
8. Lackner Mária

bl

tagozat

9. Oszwald Emilia
10. Pokorny Henrikné
Székelyhidi Piroska
ll. Sebestyén Margit
12. Stiaszny Sarolta
13. Ujvári Ferencné
Hargitai Annamária
14. Vig Jenoné
Boldizsár Mária

u juniusi vizsgaidoszakban

1. Arató Sándorné
Saáry Judit
2. Baja Beáta
3. Balkai Éva
4. Balogh Zsuzsa
5. Bán Anna
6. Bánáti Judit
7. Bogár Márta
8. Boross Emőke
9. Csányi Istvánné
Erdélyi Ágnes
10. Csikós Tóth Judit
ll. Csontos Istvánné
Kövesi Anna
E
i Kinga
12. n d r - ő d FEDCBA
Farkas
Katalin
13.
14. Fábián Edit
15. Fegyó Béla
16. Fekete Andrásné
Tasi Ibolya
Ilona
17. F e L s ő d s
í.ó

í

18.
19.
20.
210
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
310
32.
33.
34.

Ferencz Mária
Ferenczi Mária
Fort Péter
Füredi Izabe Ha Éva
Garai Róbertné
Sándor Lujza
Gergye Erzsébet
Giegler qabriella
Greiner Eva
Grosz Gyuláné
Polgár Angéla
Horváth Edit
Horváth Éva
Horváth Margit
Janzer Katalin
Járomi Béláné
Bérczes Magdolna
Járvás Mária
Jászberényi Judit
Jóházi Antalné
Rosnik Ágnes
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35. Jolsvay Ibolya

61. Nagy Erzsébet
62. Nagy Zsuzsanna
Vörös Mária
63. Nádas Hedvig
Károlyi LukréciaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
64. Orsos Andrásné
Kerner Ferenc
Hamza Margit
Kis Gézáné
65. Papp Ferencné
Samai Ildikó
Hudec z Ildi kó
Kis Judit
66. Pálhalmi Valéria
Kiszner Sarolta
67. Pellei Ilona
Kovács Erika
68. Póczik Anna
Kovács Istvánné
69. Reinhoffer Anikó
Sza bFEDCBA
Emma
70. Récsey Annamária
Kovács Lajos
71. Sipos Krisztina
Kreisz Mária
72. Stróbl Krisztina
Kubik Mária
73. Szabó Anna
Lágler Erzséhet
74. Szabó Gabriella
Láhm Katalin
75. Szabó Katalin
Láng Erzsébet
76. Szabó Zsuzsa
Lencsés Mária
77. Szelepcsényi Gézáné
Lepenye Györgyné
Kiss Etelka
78. Széki Irén
Vas Katalin
Ligeti Gyuláné
79. Szonyi Katalin
80. Takács Gizella
Katona Judit
Madaras Katalin
81. Tarnóczy Mihályné
Magyar Mária
Rigó Piroska
Makovsky Erika
82. Torday Tünde
8 3 . Tót h Kl ra
Megyes Erzsébet
Mészáros Ilona
84. Tömöri Zsuzsanna
Marosvölgyi Mária
85. Zsigmond Csaba
Miklósi Zsuzsanna
86. Siklósi Katalin
Molnár Ilona

36. Kalló Istvánné

37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.

ó

44.
45.

46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.

53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

á

2. levelezo tagozat
aj a januári vizsgaidoszakban
1. Dávid Sándorné

Petrányi Rozália
2. Havasi Ferenc
3. Kurucz Lászlóné
Horváth Zsuzsanna

4. Lakatos Gyuláné
Veszely Erzsébet
5. Majoros Zsuzsanna
6. Óra Éva
7 . Tóvári Imre

- 61 b/juniusi

vizsgaidőszakban

1. A1vári Ottóné
Karsai Margit
2. Augusztin Antalné
Keple r Erzs ébet
3. Bokor Ádámné
Szabó Éva
4. Borbély Gabriella
5. Cseh Béláné
Cséka Marietta
6. Derzsi Istvánné
Szokolai Edit
7. Detre Jánosné
Li! ik Rozália
8. Galambos Tiborné
Pap Vilma
9. Galavics Lászlóné
Nyőgér Éva
10. Géczy Márta
ll. Horváth Lászlóné
Itorváth Edit
12. ~r.Jakab Gézáné
T6ttl Klára
13. Jámbor Jánosné
01áh Erzsébet
14. Juhász Lászlóné
NélI!ethMária
15. Juricskay Mária
16. Kertész Gyuláné
Ritzl Emma
17. Király Julianna
18. Kovács Gyuláné
skő
Katalin
LaFEDCBA
19. Kőszegi Kálmánné
MUGza Ildikó
20. Latyák Istvánné
Biros Ágnes
21. Leányvári Emilné
Bagi Ágnes
22. dr.Madary Lajosné
Antal Katalin

23. Magyari Csaba
24. Malik Judit
25. Martinkó Károlyné
Szigeti Anna
26. Mészáros Gyuláné
Sebők Ibolya
27. Németh Ilona
28. Pásztor Zoltánné
Peknyi Zsuzsanna
29. Petrik Irén
30. Posztoczky Jenőné
Kenessey Anna
31. dr.Rózsa Andrásné
Buzás Mária Éva
32. Simon Jánosné
Pajor Sára
33. Suba Lászlóné
Papp Ildikó
34. dr.Sümegi Istvánné
Sági Adél
35. Szabadi Károlyné
Somogyi Ilona
36. Szabó-Kovács István.né
Vári Edit
37. D.Szabó Lászlóné
Gál Enikő
38. Szatmári Imréné
Nedeczki Edit
39. Szántó Györgyné
Könczöl Éva
40. Szorcsik Lász lóné
Márky Ilona
41. Szake Katalin
42. Tarnói Lászlóné
Hoffer Zsuzsanna
43. Tóth Borbála
44. B.Tóth Sándorné
Tóth Cecilia

c

- 62 1966-67.

tanévben

1. nappali

tagozat

al a januári vizsgaidoszakban
1. Budik Erzsébet
2. Flautner István
3. Guzli Lászlóné
Kántor Éva
4. Hegedüs Gáborné
Végh Margit

bl

5. dr.Laky Györgyné
6. Oszlányi-Salacz Ivánné
Veres Viktória
7. Radnai Ildikó
8. Stefán Mónika
9. Zsigmond Zsuzsanna

a juniusi vizsgaidőszakban

1. Ágoston Tiborné
Fekete Gabriella
2. Andics Istvánné
SchererJulianna
3. Árpa Éva
4. Asbóth Dénesné
Galáth Márta
5. Barabási Katalin
6. Bánkövi Éva
7. Beke Józsefné
Rácz Éva
8. Borsos Katalin
9. Bozóki Ágnes
10. Brachmann Margit
ll. Branyiczki Piroska
12. Budai Mária
13. Csáky Ildikó
14. Cselovszky Jenő
15. Cser Zsuzsanna
16. Csót i Mária
17. Deák Jolán
18. Debreczeni Attila
19. Dobrai Judit
20. Erdős Piroska
21. Éliás Éva
22. Fejér Ferencné
Csipkay Hajnalka
23. Felkai Márta

24. Ferentzi Livia
25. Füle Irén
26. Fülöp Csabáné
Merényi Klára
27. Gábor Judit
28. Gólya Erzsébet
29. Gonda Jenőné
Bodó Klára
30. Götl Magdolna
31. Györke Judit
32. Ihász Erika
33. Imre Magdolna
34. Jamrich Mária
35. Janák László
36. Janák Lászlóné
Csombók AnnaWVUTSRQPONMLK
3 7 . Kása Lász 1ó
38. Kerner Anna
3 9 . Kertész Katalin
40. Keszeli Jánosné
Győrváry Erzsébet
41. Király Éva
42. Kobza Lászlóné
Sétér Sarolta
43. Kovács Katalin
44. Kovács Márta
4 5 . Kovacsik Mária
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46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.

Kobel Miklósné
Szal ók Ilona
Kudar Katalin
Madaras Bálintné
Csetneki Éva
Mandula Anna
Láng Mária
Lováti Katal~n
Markelia Julianna
dr.Maróthy Gézáné
Keresztesi Mária
Melocco Péter
Menc zingerRozál ia
Menyhárt Péterné
Cséffay Mária
Mészáros Judit
Mikola Mária
Mikus Julianna
Némedy Lászlóné
Talpas Márta
Németh Gabriella
Ocskay Katalin
Pintér Józsefné
Tóth Márta
Piró Ágota

65. Réczey Zsuzsanna
66. Salyi Istvánné
Mihályi

Mária

67. Schmidt Erzsébet
68. Somorjai Éva
Szabó Edit
70. Szalay Jánosné
Szecsei Erzsébet
71. Szász Andrásné
Nádas Ildikó
72. Székely Ildikó
73. Szentes Magdolna
74. Sziklás Julia
75. SzHllosy-Csák Judit
76. Szutor Zita
77. Temesi Erzsébet
78. Tóth István
79. Tréfás Lászlóné
Kuti Anna
80. Vajda Ilona
81. Vajda Sándorné
Kovács Anna
82. Varga Judit
8 3 . Várdy Márta
84. Vigh Gizella
69.

2. levelezo tagozat

al

a januári vizsgaidoszakban

1. Berkesdi Magdolna
2. Drávay Józsefné
Puskás Gizella
3. Huszár Jenoné
Nagy Mária
4 . 'Lénárd Lászlóné
Sza tmári Ildikó
5. Nedényi Klára

6. Novotny Antal
7. Runtág Tivadarné
Budai Judit

8. Sipos Aíitalné
Marissy Margit

9. Ungor Magdolna

10. Vidovenyecz Jánosné
IFEDCBA
Udvardi Már·ia
./

- 64 b/ a juniusi vizsga időszakban

3. Ruzsa Károlyné

1. Kállai Vilmosné
Bolyós Mária
2. Kepe s Lász ló

Dodek Éva

1967/68.

tanévben

nappali

tagozat

a/ a januári vizsga ido szakban
1. Bots Mária
2. Kesze li János
3. Kökény Andrea

4. Molnár Emma
5 . Pataki Ágnes
6. Purzsás Mária

b/ a juniusi vizsgaidoszakban
20. Heller Mária
1. Arie Ka tal in
21. Horvát h Erzsébet
2. Bali Julia
22. Istenes Erika
3. Barkóczy Ildikó
23. Kádár Ilona
4. Berecz Anna
24. dr.Kovács Miklósné
5. Borbás Klára
Korbacsics Katalin
6. Dezső GabriellaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
25.
Kovács Péterné
7 . Ele kes Márta
Ludvány Mária
8. Érchegyi Márta
26.
Ligeti Csákné
9 . Fekete Éva
Fekecs
Zsuzsanna
10. Firnicz Julianna
27.
Lukácsy
Edit
ll. Fok Tamás
28.
Martinák
Edit
12. Füzi Mária
29.
Mányoki
Katalin
13. Gavallér Szilvia
30. Mikó Magdolna
14. Gárdonyi Erzsébet
31. Mikóczy Károlyné
15. Gbur Viktória
Szombathy Anikó
16. Gebóra Gyuláné
32.
Népessy Káralyné
Tóth Ágnes
Haischrecker Ágnes
17. G"tM,Józ se fné
33. Örkényi Ildikó
Nagy Emilia
34. Papucsek Klára
18. Habán Anna
35. Patocskai Istvánné
19. Hársvölgyi Józsefné
Kühne Éva
Székely Magdolna

- 65 36. Paulicsek Anna
37. P6k Mária
38. Pomázi Károlyné
Krámli Borbála
39. Preisinger Zsuzsa
40. Hada Györgyné
Máthé Éva
41. Restár Mária
42. Ringhoffer Anna
43. Schafer Anna
44. Sebestyén Mária
45. Sepsi Andrásné
Ge11ért Julia
46. Simurda Gabriella

47. Simó Anna
48. Somlyai Margit
49. Szili Lászlóné
Csuka Mária
50. Szummer Mária
51. Sztateva Athéna
52. Teller Katalin
53. Ujvári Judit
54. Varjasy Edit
55. Veres Gáborné
Móricz Klára
56. Zimon~i Tib~rné
Kecskeméty Julia

Arany- és gyémánt diplomák
Az 1/1960 1111.271 MM.sz. rendelet és a-48.934/64.VI.I
11964.VII.8/ MM.sz. utasitás alapján az 1965 .•.
68. években 503 arany és gyémánt dip10mát adtunk ki az évenkénti következo megoszlásban:

Év
1966

,arany
98

gyémántFEDCBA

öss ze se n

55'

153

1967

III

64

175

1968

125

50

175

334

169

503

Összesen

- 66 13. Az intézet kapcsolata végzett hallgatóival
A felsofoku intéiményként szervezett tanitóképzok
1962-ben bocsátották ki az elso tanitókat. IntézetünkboI ez ido ótaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 7 7 fiatal pedagógus került ki az ország
különbözo területeire, iskoláiba. Zömük a fovárosban,
Pest-, illetve Fejér megyében kezdte meg tanitói szolgálatát. Az elso tanitók kibocsátásával egyidoben szervezte meg intézetünk a végzett hallgatók gyakorlati
munkájának rendszeres tanulmányozását.
A végzett hallgatókkal való kapcsolat
jai tak övetke z ö k b e n látj uk:

tartásának

cél-

1. ~ konkrét társadalmi

igény és az intézeti oktatási,
nevelési, képzési szint összhangjának a biztositása;

2. az intézeti oktató-nevelomunka
mérése, elemzése;

hatékonyságának

fel-

3. a tapasztalatok felhasználása, az oktató-nevelo
munka folyamatának tökéletesitésére, a bentlevo évfolyamok hivatástudatának fokozására;
4. az intézet i kolle ktiva és volt hallgatóink közti
baráti, emberi kapcsolatok fenntartása.
Az intézet és..végzett hallgatói közti kapcsolat kialakult formái az alábbiak:
1. a hallgatók

minosités

elso évi szolgálatáról
elemzése;

készült irásos

2. személyes látogatás a hallgatók munkahelyén, oktató-nevelomunkájuk, életkörülményeik, a lakóhely
életébe való bekapcsolódásuk megfigyelése, értékelése;
3. találkozók

al

szervezése:

járási-városi találkozók az adott területeken
tanitó volt hallgatók számára;

-
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bl intézeti találkozók egyes hallgatóktal,
egy-egy évfolyammal.

vagy

Az 1962 utáni években még nyomon tudtuk követni minden hallgatónkat, mindenkiről pontosan tudtuk, hogy
hová került, mit tanit. Az 1964-ben végzett felmérés
alkalmával megállapitottuk, hogy végzett hallgatóinknak
kb. 92 %-a tanit alsótagozatban, végzettségének megfelelően. A végzett hallgatók létszámának szaporodása,
az erős fluktuáció miatt egyre nehezebb évente megállapitani azt is, hogy ki hol van.
Különösen megnehezitette nyilvántartásukat a személyzeti munka decentralizálása és a pályázati rendszer bevezetése. Ezen neh zs gek ellenére a járási tanácsok a
budapesti kerületek jóvoltából továbbra is tájékozódhatunk időnként volt hallgatóink felől.
é

é

Hallgatóink elméleti tudásáról, szakmai felkészültségéről ~ltalában elismerően nyilatkoznak az iskolák
igazgatói és az alsótagozatiszakfelügyelők.
Az intézetben szerzett ismeretek, jártasságok, készségek a gyakorlati munka során hasznos, továbbfejleszthető alapnak bizonyultak.
Különösen ki kell emelni munkájukból a gondolkodás tudatos fejlesztésére való törekvést, a.tanitási módszerek változatos, tudatos alkalmazását. Tervszerüen foglalkoznak a lemaradó, hátrányos helyzetben levő gyermekekkel. Sok iskola számolt be arról, hogy volt hallgatóink türelmes, segitőkész munkájának eredményeképpen osztályaikban kevesebb a lemaradó gyerekek száma,
alacsonyabb a bukási átlag. Hallgatóink sok elismerést
kapnak azért, mert igen ügyesen, szakszerüen látják el
az alsótagozati ének-, rajz- és testnevelés órákat. A
fel ügyeleti szervek örömmel számolnak be arról, hogya
felső tagozatban is megállják a helyüket. Különösen
azok a jóképességü fiatalok válnak jó felsőtagozati
szakemberré, akik egyidejüleg a pedagógiai főiskola
megfelelő tagozatán továbbképzik magukat. Néhány' negativ tapasztalat arra mutat, hogy még tanárhiány esetén
sem szabad mindenkit felsőtagozati munkára küldeni.

- 68 Az igazgatók minősitései néhány hiányra is felhivták
figyelmünket. A gyakorlottság hiánya, a tanmenet készitésben való járatlanság, az értékelésben, a kHvetel~
ményszint kialakitásában való kezdeti bizonytalanság az
első években még természetesnek mondható. Mégis, a kapott jelzések alapján tHrekedtünk arra, hogy hallgató inkaFEDCBA
t még jobban felkészitsü k az osz tálytani tó szervező, tervező és adminisztrativ feladatainak ellátására.
Végzett hallgatóink oktató-nevelőmunkája
és társadalmi
tevékenysége haladó politikai, világnézeti felfogást
tükrHz. Tanitványaikhoz, a tantestülethez és a szülőkhöz való viszonyuk általában megfelelő. Fiatalságuk ellenére is tekinté lyne k örvendenek. Általános elismerést vált ki az ifjusági mozgalomban való helytállásuk.
Különösen a vidékre került hallgatókra várnak nagy
feladatok, ~agy a feléjük irányuló igény. THbben müködnek a helyi KISz szervezetben, mint annak vezetőségi
tagjai, titkárai. Még nagyobb arányban dolgoznak az
Uttörő mozgalomban. Igen sok uttörő csapatvezető került
ki kHzülük. A felügyeleti szervek elismeréssel nyilatkoznak volt hallgatóink kisdobos rajvezetői tevékenységéről. Többen tartottak bemutató rajfoglalkozásokat.
Ezeket a részvevők dicsérték, módszereiket Hrömmel átvették. A fiatal tanitók előtt fennáll a kerület, a város, a falu társadalmi életébe való bekapcsolódás igénye, leheto~ége. KülHnHsen erősen éppen a falvakban,
kisebb településeken jelentkezik. Nem véletlen, hogy e
helyeken alakult ki leghamarabb volt hallgatóink és a
helyi társadalmi szervek szoros együttmükHdése. Sokan
cégeznek rendszeres munkát az adott település társadalmi szerveiben, mint a tanácsok, a KISZ, a NÉPFRONT, a
Párt aktí vistái .
A müvelődésügyi szervek igen sok személyes segítséget
nyujtanak a kezdő tanitóknak. Jó munkájukért hamarosan előléptetik, jutalmazzák oket. Örömünkre szolgál,
hogy az elmult hat év alatt végzett hallgatóink sorából kerü lt ki már ált. isk. igazgatóés
több igazga tóhelyettes is.
ÉletkHrülményeik változóak aszerint, hogy fizetésükbül
csak magukra költenek-e, vagy nem; hogy az i$kola szék-

- 69 helyén lakr~k-e, vagy bejárnak. A napi uta3ás, az albér~
let, az üzemi étkezés hiánya esetén a fizetés jelentős
része elmegy a fenti kiadásokra. A fővárosi lakosokat
ezért nehéz vidékre telepiteni. A körülmények mostohasága esetén csak átmenetileg maradtak meg a kapott beosztásban. A pályá~ati rendszer bevezetése óta még nehezebb távoli vidékre küldeni a pesti lakos hallgatókat, hiszen az elosztási kötelezettség megszüntévei válogathatnak a helyek között.
Volt hallgatóink
szervek végzik.

szakmai továbbképzését

a müvelődésügyi.

Szakmai fejlődésüket az alsótagozati szakmai munkaközösségben végze tt munka, a járási kerületi szakfel ügyelők által szervezett továbbképzés biztosítja. Igen megtisztelő, hogy az erre alkalmas hallgatók már szolgálatuk. kezdetén tarthatnak maguk is bemutató órákat. Mind
a szervezett továbbtanulás /főiskola, egyetemi, mind az
egyéni tanulás, olvasás, az általános müveltség fejlesztése fontos a tanító számára. Sokan tanulnak tovább,sokan olvasnak rendszeresen, sőt néhány év után már rendezik és publikálják tapasztalataikat is.
Ideológiai továbbképzésük legjobb formája a MarxizmusLeninizmus Esti Egyetem, melynek tanfolyamait sOkszor
ár
n is több hallgatónk végezte,. illetve
nagy áldozatokWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
látoga tja ma is.
á

A fentiek ellenére sem mondhatjuk azt, hogya kezdő,
fiatal tanitók, végzett hallgatóink szakmai-ideológiai
fejlődése egyértelmüen kedvező képet mutat. Hallgatóink
egy része 'nem"olvas eleget, nem használja ki az egyéni-,
illetve a szervezett továbbképzés lehetőségeit.
Az elmondottak alapján megállapithatjuk,
hogy hallgatóink a feléjük irányuló társadalmi igényt kielégitik.
Az iskola i oktaFEDCBA
t ő-ineve
Lőm unkában
helytállnak.
A megyei, járási, kerületi müvelődésügyi szervek figyelmesen segitik az életbe való bekapcsolódásukat, mintegy
folytatva azt a nevelési folyamatot, mely a tanitóképzoben kezdődött és a gyakorlati munka során hozza meg gyü-.
mölcseit.

- 70 14. A szakoktatók

pedagógiai

tanfolyama

A szakmunkásképző intézetekben és szakközépiskolákban
a szakmai elméleti órákhoz csatlakozó gyakorlati oktatást szakmunkásképesitéssel
rendelkező, de tulnyomórészt
csak ált. iskolai végzettségü - a pedagógia és pszichoó k végzik.
logia elméletében járatlan - szak oktatWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pedagógiai képzésük érdekében a müvelodésügyi és munkaügyi miniszter 210/1967 együttes utasitással a Budapesti
Tanitóképző Intézetben - átmeneti jelleggel - létrehozta a szakoktatók pedagógiai tanfolyamát, melyre kijelölés alapján, általában középiskolai végzettséggel nem
rendelkezo szakoktatók vehetők fel.
A tanfolyamon
A tanfolyam

a képzési ido 2 tanév /4 félévi
tantárgyai:

- A marxista filozófia alapjai
Lélektan /általános-, fejlodés- és munkalélektan/
- Pedagógia /oktatás- és neveléselmélet/
- Módszertan és pedagógiai gyakorlat
Matematika
- Fizika
- Anyanyelvi ismeretek
Intézetünkben ~~szitettük el a tanfolyam óra- és tantervét, az egyes tantárgyak programját. Összeállitottuk a
hallgatók tanulmányi, vizsga és fegyelmi szabályzatát,
gondoskodtunk a szükséges tankönyvek biztosiFEDCBA
t á sá r-ó L ,
A tanfolyam indulása 1967 őszén nem volt zavartalan. A
felvétel re javasalt hallgató k nem kapta k ke l L ő táj ékoztatást a tanfolyamról, többen tudtu.késelozetes
hozzájárulásuk nélkül kerültek a felvételre javasoltak közé.
Többen már számos tanfolyamot v é g e zt ek az elmult évek
folyamán, igy bizalmatlanul fogadták a tanfOlyamra való
kijelölésüket. Kezdetben csalódást okozott nekik az is,
hogy a tanfolyam elvégzése nem ad semmiféle "képesi t . é st ",
de nem tekinthető egyenértékünek középiskolai végzettséggel sem.

- 71 Hallgatóink hetenként két alkalommal a keddi és pénteki
napon 5-5 órás kötelező foglalkozáson vesznek részt. A
pedagógiai gyakorlatokat az erre a célra kijelölt szakmunkásképző intézetekben végzik. Az egyes félévek beszámolóval zárulnak. A második év végén a pedagógiai
tárgyakból záróvizsgát tesznek hallgatóink és ennek
t at
tanfolyami bizonyi tványt".
alapján nyernek "SzakokWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ez jogosi tja őket-.a szakmunkásképző í . n t . é z e FEDCBA
t ekbe n , valamint szakközépiskolákban képesitésüknek megfelelő gyakorlati oktatásra, lehetőséget nyujt rendkivüli feljebbsorolásra, valamint szakközépiskolai felvételük esetén
nem kell különbözeti vizsgát tenniük a tanfolyamon oktatott közismereti tantárgyak anyagából.
ó

í,

Tanáraink sok megértéssel, türelemmel és segiteniakarással foglalkoznak hallgatóinkkal és mindent megtesznek, hogy a tanfolyamon tanultak hasznosságáról
s a
gyakorlati m u n k á b an való alkalmazásának szükségességéról meggyőzzék a szakoktatókat.
é

A módszertan és pedagógiai gyakorlatok során valamennyi
hallgatónk részt vesz szakképesitésének megfelelő tanmühelyi foglalkozások megfigyelésében, előkészitésében,
bemutató foglalkozást tart, ill. ilyen foglalkozást előkészit és értékel.
A kezdet i hónapokban tapa szt a Lha tó huzódozás, a rendszeres tanulás hiánya hallgatóÍnk többségénél mulóban
van. Egyre inkább látják a tanfolyamon tanultak hasznát, közülük számosan már nem passziv résztvevői a
szakmunkásképző intézetek értekezleteinek, hanem vitázó, javaslattévő tagjai a tantestületnek. Az intézetek
vezetői - akikkel sikerült közvetlen munkatársi kapcsolat kialakitása - megfelelő segitséget nyujtanak a rendszeres óralátogatás és az intézeti foglalkozások zavartalanságának biztositásában.
A tanfolyam első évében jelentős volt a lemorzsolódás,
ebben a tanévben kevesebb szakoktató felvételét javasolták, de a kiválogatás megfelelőbb volt.·
Mind a Müvelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztálya, mind a Munkaügyi Minisztérium Szakfelügyeleti és

- 72 Továbbképzési Osztálya figyelemmel kisérte a tanfolyam
munkáját és segitséget nyujtottak azzal, hogy az első
év tapasztalatai alapján szükséges tantervi, ill. tananyagbeli változtatásokat végrehajthassuk.
Bár az első tanév tapaszta~atai bizonyitják a pedagógiai tanfolyam szükségességét, a nagymérvü és gyorsütemü müszaki fejlődést figyelembe véve, ezt az oktatási,
ill. képzési formát csak átmeneti formának kell tekinteni. Ez a tanfolyam - bár megfelelő szintü pedagógiaipszichológiai ismeretek birtokába juttatja a szakoktatókat - nem lehet végleges formája a szakoktatók pedagógiai képzésének.

-
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A GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKÁJA
/l965-68.években/
A gyakorlóiskola

müködésének

legfontosabb

feladatai

Tanit6képző iDtézeüink gyakorló általános iskolája az
elmult években az iskolareform hármas célkitüzésének
eredményes megvalósitására törekedett. Kisérleteket végeztek a csoportos foglalkoztatás, a programozott oktatás, a tanulók jártasságainak, készségeinek hatékonyabb
fejlesztése területén. Igen nagy gondot forditattak a
Tantervnek, valamint a megjelent dokumentációknak a tanulmányozására, alkalmazására. Állandóan szem előtt
tartották a tanulók értelmi erőinek fejlesztését, a
megfigyelőképesség
és logikus gondolkodásra való nevelést. Jelentősen segitette az oktató-nevelő munkát a
korszerü eszközök /audió-vizuális gépek/ alkalmazása.
Az elmult években terv&zerüen készitette fel a tantestület a 4. osztályos tanulókat, az'5. osztály előtt
álló feladatok megismerésére. Az oktató munkához sok
segi tséget nyujtottak a szak fe lügyeleti látogatások tapasztalatai, melyek megállapitásait a szakmai munkaközösségek tagjai igyekeztek a gyakorlati munkájuk során
fel ha sználni •
A nevelési ,feladatok megvalósitását a kialakitott gyer-,
mekközösség ifjusági szervezet, az iskola és szülői ház
kapcsolatának helyes kiépitése is segítette. Az órán és
iskolán kivüli nevelést hatékonyabbá tették a kUlönböző ünnepélyek, versenyek, kirándulások, összejövetelek.
Az utóbbi két évben a szocialista hazafiságra, proletárinternacionalizmusra nevelést állitottuk nevelőmunkánk
középpontjába. /Hazánk felszabadulásának 20 éves, az
Uttörőmozgalom 15 éves, és a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom 50 éves évfordulói./

-
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A gyakorlóiskola t.ante s t i í Lee törekedett arra, hogya
tanitójelöltek mind korszerübb gyakorlati kiképzésben
részesüljenek, s hogy hivatástudatuk mind gazdagabbá
válj é k ,
A tervsze rü ideo lágia i továbbképzés eredménnyel járul t
hozzá a tantestület ideológiai, politikai fejlődéséhez.
Feldolgozásra kerültek az aktuális elméleti, gazdasági
kérdések elvi és gyakorlati vonatkozásban. A tantestület rendszeresen részt vett kül- és belpolitikai, valanint a közoktatás időszerü problémáival foglalkozó pártnapokon, szakszervezeti értekezleteken. A szakmai továbbképzés keretében minden évben feldolgozásra kerUltek a Müvelődésügyi Minisztérium által kötelezően előirt nevelési témák. Ezen tul szakmai munkaközösségi
megbeszéléseken, értekezleteken, házi bemutatókon, tapasztalateseréken dolgozta fel a tantestület a megvalósitandó feladatokat. Rendszeressé váltak az egymás
óráin való ho sp Hálása k , tapasztal ateserék. Évi programjaikat a szakmai munkaközösségek eredménnyel teljes! tették és ezzel sokat tettek a tantestület szakmai fejlődése érdekében. A munkaközösségi megbeszélésekbe, a bemutató tani tások vitájába bekapesolódtak a pedagógiai
szakesoport tanárai, valamint a módszertant tanitó intézeti tanárok is.
A gyakorlóiskolában
műk ö d kFEDCBA
sdcb osc sap at évi munkáját
a Magyar Ut t ö r ő k Országos Elnökségének programja és az
iskolai munkaterv figyelembevételével
végezte. Az osztálytanitó ra jve ze t ő k , a rajvezetőhelyettesek
/tanitójelöltek/ tervszerü, szervezett irányitásalapján
a
munkatervi feladatokat, próbakövetelményeket,
maradéktalanul teljesitették. A kerület által meghirdetett kisdobos kulturális és sportversenyekbe az iskola tanulói
bekapesolódtak és szép eredményeket értek el. Minden
tanév végén a kisdobosesapat tagjai közül 50-50 fő
üdült a Balatonszabadi-Sóstó
táborban. A Szülői Munkaközösség az iskola oktató-nevelő munkájának segitője
volt. Reridszere sek vol tak a Sz i l l . ő k Akadémiája előadások, melyek aktuális korszerü pedagógiai kérdésekkel
foglalkoztak. A szülői választmányatantestülettel
köz6sen sokat tett a szülők pedag6giai müveltségének
ő

í

- 75 emelése érdekében. A sFEDCBA
z ü Lők rendszeresen
bekapesolódtak
a kirándulások szervezésébe és ezek lebonyolitásába.
A gyakorWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 6 általános
iskolai nevelok továb bképzése
A gyakorlóiskolai
tanitók közül, - kivéve azokat, akik
"egyetemi tanulmányolm t folytatnak- - valamennyien résztvesznek ideológiai-szakmai
továbbképzésben.
1968-ben az
ELTE Bölcsésztudományi
karának pszichológiai szakát
Bódi Andrásné elvégezte. S.Kis Lajosné az ELTE Bölcsésztudományi karán tanul t ov á b b •
A lWakorlóiskola
eredménye

Év

tanulóinak

létszáma,

Tanulmányi
átlag

Létszám

tanulmányi

Tanulócsoport

1965-66

277
148 f. 129

1.

4,2

10
átlag: 27 fo

1966-67

274
155 f. 119 1.

4,3

10
átlag: 27 fo

1967-68

276
158 f. U8

4,3

10
átlag: 27 fo

1.

Az 1965-66-05 tanévtol a gyakor1ó általános iskolánknak beiskolázási körzete van. A 4.osztályt végzett tanulók az 5. osztályt61"a kerület ille~ékes körzeti iskolájában folytatják tanulmányaikat.
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VI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A GAZDASÁGI HIVATAL MUNKÁJA

Az intézetben a szakfeladatok végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi teendőket a gazdasági
hivatal látja el. A gazdasági hivatalnak általáno~itható feladatai
- a kHlts~gvetési

javaslat elkészitése;

- a pénzügy.í fegyelem megtartásához, a pénzügyi kötelezettségek teljesités'hez és a kHvetelések érvényesitéséhez szükséges gazdálkodási és pénzügyi intézkedések megtétele;
- az intéze t kezelésében
- a bérgazdálkodás

Iev ő állami vagyon megóvása,

lebonyolitása;

~ a pénz- és egyéb eszkHzgazdálkodás

lebonyolitása;

- a számvitel, az ezzel kapcsolatos ügyvitel, a bizonylati rendszer és a bizonylati fegyelem megszervezése,
valamint a bizonylat megorzése;
- a számvitel

és egyéb nyilvántartások

vezetése~

- a felsobb szervek részére az előirt információs
adatszolgáltatás
összeállitása és
- a belső ellenőrzés.

Alkalmazotti
~

Ev

Intézeti

1966

létszámFEDCBA
tanár

Ált.isk.
nevelő

Gazdasági és
adminisztrációs dolgoz6

16

10

26

17
17

9
9

28
28

33
30

1967
1968

32

Kisegitők állományába
tartozó dolgozó

I

Intézetünk

jóváhagyott

mérőszáma!

- 'l
- 'l

Év

Nappali
ha I I ga-,
tók száma

Levelező
hallgatók azá m a

1966

122

23

60

100

la

2

1967

188

-

80

la

1968

174

-

45
40·

70

la

3
3

DiákottMenzás
Ált. isk.
honos átátlag
tan .cs c p ,
~
Lé t sz ;
laglétsz.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szama

Ált.isk.
napközi
ot thoni cs.

I

- 78 .Kiadási és bevételi elöirányzat:
F t,
1967-ben 5,562.000
Kiadás ,1966-ban 5,204.000WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1968-ban 4,739.000 ft

Ft

BevételI966-ban
1968-ban

F t,

523.000 ft, 1967-ben
442.000 F t

464.000

.Létesitmények fe lsorolása és általános adatai
Az intézet helyileg Budapest, XII.Kiss János altb.u.40 .
.szám alatt van. Az épület 1911-13 években épült,
alagsor + f81dszint + 1-11. emelet, + fHldszintes tornaterem.
Ál taI á n o s adatok: HRSZ 7887, telek nagysága
1.884 60/100 kat .hold. Tulajdonosa: Magyar Állam. Kezelője: Budapesti Tanitóképzo Intézet. Az épület közmüvesitett és kHzponti fütéses. Az intézethez O öl gyakorló kert is tartozik. Az udvar: 3950 ~. Aikalmas külHnbHzo sportpálya céljára. Mind a gyakorlókert, mind.
az udvar teljes területe Hntözoberendezéssel van ellátva.

-
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GELFEDCBA
É K

Az intézet tanárainak 1965 óta megjelent
tanulmányai, cikkei.

könyvei,

Becsy Zoltánné: Uj utakon az NDK iskolai testnevelés
I-IV. rész.
- Testnevelés

tanitása. 1~68.2.3.4.sz.

Dr.Bihari János: A Ill. osztályos olvasókönyv

birálata

- Kolta Ferenc: Ifjusági irodalom. Főiskolai jegyzet lektorálása.
- Variációk az olvasmány tárgyalásban
Ibelső használatralDr.Biró Viktorné: Neveléselmélet. Tanitóképző intézetek
számára. ITankönyvkiadó, Budapesti
Csillag Lászlóné: Módszertani jegyzet tanitóképzők
számára. ITankönyvkiadól
- Zenei izlésvizsgálat az alsó tagozatIPed.Sz. 1967/101
ban.
Gáspár Kálmánné: Tanitójelöltek értékválasztásai./Tanitóképzők Tud.Közl.III.kötet 19671
- Ifjukoruak értékválasztásai./Pszichológiai Tanulmányok X.kötet. 19671
- A tanulók személyiségének megismerése
és fejlesztése./A Tanitó Munkája 9.sz.

19671
- 3 könyvismertetés
tra tban.

a Köznevelés c.folyó-

- 80 - Vizsgálatok a pszichológiai érték körében./Pszichológiai
Tanulm.1968.évi
XI.
kötet/
- Mondás vála szt ás fe lhasználása a tanulók
megismerésében.Ped.Szemle
1968/3/
- Die Förderung der Persönlichkeitsentwic kl ung mittels psychologischer
Übungen. 1968 .Bd .XIII .füzet 1-12.München.
/A személyiségfejlődés
előmozditása
pszichológiai gyakorlatokkal/
- Az ifjuságkutatás
problémáiról. A Főiskolai Ifjuság c.kötetben. 1968. A
Felsőoktatási Ped.Kutatóközpont
kiad~
ványa.
Gimes

Imréné: Tudomány_o~_._sz..acillLzm1U4lJegyzet a tani t6
és óvónőképző intézetek számára - 1 fej:ezete. 1967/
- Illuzionizmus a nevelésben./Társadalmi
Szemle 8-9 .sz .1967/
- A pátosz védelmében
9. 1967/

/Társadalmi

Szemle

- A dialektika törvényeinek érvényesUlése
Makarenk6 pedagóglájában /tanulmány/.
Ped.Szemle 1968.1.sz.
- Több kisebb cikk az Élet és Irodalomban.
Gimes Imréné-Szőnyei
Tibor: Szégyenlős Materializmus?
Világnézet i tudatosság! /Cikk a Köznevelés 1968.5.sz.-ban/
Dr.GÖndÖcs

László: Vita a számtan-mértan
A Tanitó 1968. 6-7.sz.

tanitásáról.

- Az ábrázoló geometria elemeinek tanitása
a gimn.IV.osztályában.
Előadás a Bályai
Társ.vándorgyülésén
1968.

-
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Hernádi Sándor: Helyesirás a gimn.I.oszt.számára,/OPI
kiadv.1966/
- Magyar nyelvtan az ált.isk.7.o.számára.
/Tankönyvkiadó 1965/
- Magyar nyelv az elemi isk.5.o.számára,
/Jugoszlávia számára készült változat.
Noviszad 1965/
- Magyar nyelv az elemi isk. 6.o.számára.
/Jugoszlávia számára készült változat.
1966/
Köznevelésben II kisebb nyelvmüvelő
cikk /1965-66/
- Élet és Tudományban
/1965-66/
- Élet és Irodalomban:
nyelvmüvelés,1966.

3

kisebb cikk
Friss szellemü

- Magyar Nyelvor: Nyel vmüvelő levelek c.
/1966 Magyartanitás-ban 3 kisebb cikk
/1966/
- Tanári kézikönyv a magyar nyelvtan
tanitásához az ált.isk.5. és 6.osztályában. /1967/
Szerzotársként

az alábbi könyvekben:

- Anyanyelvünk

- Myelvtan a jugoszláviai
elemi iskolák 6.o-na~,
/1967/
- Nyelvtan a jugoszláviai
elemi iskolák 7.o-nak.
/1967/

- Szülőföldünk

- Nyelvtani alapok c.fejezet /Olvasókönyv a külföldön élő magyar gyermekek számára. 1967/

- 82 Nagyobb. cikkek:
- Az ifjuság körében végzendo nyelvmüvelo
munkáról.
/Magyar Nyelvor, 1966/
- Értelem fej 1esz to helyesirási
/Magyartanitás, 1967/
- A tollbamondás./Tanitóképzo
,
évkönyve, 1966/

gyakorlás.

IntézetekFEDC

- A Köznevel és "Irjuk , mondjuk helyesen!"
rovatában kb. 20 db kisebb cikk. /1967/
- Kisebb nyelvmüve10 cikkek az Élet és
Tudomány, Köznevelés, Uttörovezeto
1967-68. számaiban /kb. 10 közlemény/
- A másolás.

/A Tqnitóképzok Tudományos
Közleményei IV .1967/

- Az olvasókönyvek szerepe az olvasási
készség fejlesztésében./Tanitóképzok
Tudományos Közleményei V.
1968/
- Az Iskolatelevizió nyelvtani adásainak
kérdoives és feladatIapos hatékonysági
vizsgálata. /Tévépedagógia, 1968/
- Füzet az uttöroéletben
fejezésekbol./1968/

használatos

ki-

- Nyelvtan, helyesirás, fogalmazás. /Tankönyv és munkafüzet az emelt szintü
szakmunkásképzo l.osztályának. 1968/
- Tanári kézikönyv a magyar nyelvtan
nitásához /ált.isk.7.o. 1968/

ta-

Kerecsényi

László-Csillag Lászlóné: Módszertan tanitó.
képzok számára jének, Tankönyvkiadó
1966/

Kerecsényi

László: Ének-zene jegyzet tanitóképzok
mára./Tankönyvkiadó,
1966/
- Zenei nevelés a tanitóképzokben.
in der Schule 1968.7. NDK/

szá/Musik

- 83 dr. Lengyel Béláné: Müvészettörténeti jegyzet a Tanitóképző Intézetek számára /A klasszicizmustól napjainkig~ /Tankönyvkiadó, 1966/
- Kézimunkakönyv./Kossuth
1966/

Könyvkiadó,

- Az Iskolatelevizió 1967. május ll-i
előadásához "Muzeumlátogatás" cimmel
szakanyagot készitett. Cikkek:
- A Tanitó c. lapban a "Rajzoljunk
együtt" sorozat keretében 13 cikk.
- A "Népmüvé szet és Háziipar" c. lapban a "Népmüvészet - népi iparmüvészet" sorozatban 39 cikk.
- A Nők Lapjában 13 cikk.
dr. Magyarfalvi

Lajos: Orosz társalgás. Egységes egyetemi és főiskolai jegyzet./Tankönyvkiadó,1966/
- Orosz nyelv a tanitóképző intézetek
II.évf.számára./Tankönyvkiadó,1966/
a r - á d FEDCBA
1966. évi kötete i- Az "LskolWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ben 14 szemelv~nyt közölt az orosz
irodalomból.
í

ő

"

- Gyertyánffy és a Budai Pedagógium.
/Tankönyvkiadó,1968/
- Orosz nyelvkönyv a tanitóképző intézetek népmüvelő-könyvtár szakos
hallgatói számára II.évf.
/Tankönyvkiadóf 1968/
- Orosz társalgás - Segédkönyv az egységes egyetemi és főiskolai jegyzet
anyagából felvett magnószalagok
teljes szövegével. /Felsőoktatási
Pedagógiai Kutatóközpont. 1968/
- Beszámoló az 1967 nyarán tartott
orosznyelvoktatási konferenciáról.
/Felsőoktatási Szemle 1968/

-

Dr.O.Nagy
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Gáborné: Nevelőmunka az általános iskola 1-4.
osztályaiban c.nevelési kézikönyvben: Szocialista hazafiságra nevelés
c.rész./Tankönyvkiadó
1967/- A "Körkép"-ben: "Hogy szaladnak a
fák •••~ c. cikk.
/Bpi Szakszervezeti Bizot tság Fáklyaklub kiadvány, 1966/

Dr.O.Nagy

Gáborné-dr.Biró Viktorné: Neveléselmélet.
Tanitóképző intézetek számára. /Tankönyvkiadó, Budapest/
Pálffy Zoltán:
A rajztanitás és müalkotás elemzés
módszertana a tanitóképző intézetek
számára /Tankönyvkiadó,1966/
- A képi térlátás pszichikai strukturáiról /Tanitóképzők Tudományos Közleménye III.kötet 1965/
- A rajztanitás programozásáról ./Raj ztanitás 3.sz. 1966/
- Programlapok a jellegrajzok tanitásához. Kisérleti felhasználásra kiadott
segédanyag a tanitóképző II.évfolyama számára. /Tankönyvkiadó, 1967/
- A képi té rlátás tani tásának programozásáról.
/Tanulmány a Tanitóképző Intézetek
Tudományos Közleményei IV.köt. 1967/
- A perspektiv látás értelmezéséhez.
/Tanulmány a Magyar Pszichológiai
Szemle 1966.XXIII.kötetében/
- Vizuális és világnézeti nevelés a
tanitóképzésben.
/Tanulmány a Felsőoktatási Szemle
1966.9.sz.-ban/
- A Rajztanitás c.folyóiratba 5 cikket
irt a formalátásról, a perspektivikus
képi látásról és a vizuális látásról.
/1967/

-
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- A t á b IaFEDCBA
je llegraj zok tanitásának
problémái a tanitóképzoben,/Rajztani tás, 1968/
í

- Adatok a képi elsajátitás lélektanához. /Pszichológiai tanulmányok XI.
1968/
- A vizuális alapmüveltség elsajátitása. /Tanulmány a Neveléstudomány Körébol.1968/
- A tematikus tervezés problémája./Tanitóképzok Tudományos Közleményei V.
1968/
Széke ly Endre:

Zongoraverseny
mükiadó V./

kis partitura./Zene-

III.Fuvósötös, III.Partita bemutatója
/Zeneakadémia, 1966/
- A "Fe lszabadulás" pályázaton uj kórusmüvével dijat nyert: Förgetegben
c. egynemü kórusmüve.
- Két müve kiadásra kerül t: Concerto
8 szólistára észenekarra
és Musica
Notturna.
A Rádióban és TV-ben három uj müvét
mutatták be:
Családi tüzhely TV játék kisérozenéje, Förgeteg bemutató, III.Partita.
Oboa és fuvola iskola számára 100
oldalnyi müvet komponált./1968/
Tudományos szocializmus./Jegyzet a
Székely Klára:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanitó és óvónőképző intézetek számára/ Szerkesztette és irta 6 fejezeté t . /1967/
- 2 tanulmány az MM részére: A filmszemléltetés lehetőségei.
- A tanitóképző intézetben folyó marxizmus-leninizmus oktatás módszertani

- 86 állapota és a módszereseljárások
fejlesztésének Le heFEDCBA
t WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ő a é ge
í

Szijj Zoltán:

,

Testnevelési kézikönyv ált.isk. 1.,
2., 3., 4., 5., 6. osztálya számára.
/Tankönyvkiadó, 1966/

-

- Báthori-Subert Z.-Tun P.: Magasabbra,
messzebbre c.,
- Borbély Pál: Birkózás c., Balla Ferenc: Cselgáncs c.,
- Sportról fiataloknak c. sorozathoz
szakillusztrációkat készitett./19G8.
Dr.Szonyei

Tibor: Embsri kapcsolatok
tatura ./Munka/

és munkahelyi

dik-

- Senkisem él, csak önmagáért./Közp.
Sajtószolgálat.1966/
- Tudományosszocializmus./Jegyzet
tanitó és óvónőképző intézetek
ra/ 6 fej~zete./1967/
.

a
számá-

- A tanitóképző intézetek marxizmusleninizmusoktatásának
problémái.
/Felsőoktatási Szemle.1967.6./
- Politikai gazdaságtani jegyzet a
tanitóképző intézetek részére. /Tankönyvkiadó,1968/ /A jegyzet szerkesztése és legnagyobb részének megirása/
Dr.Szőnyei

Tibor-Gimes Imréné: Illuzionizmus a nevelésben./Felsooktatási Szemle.1967.6.sz./
- Szégyenlős materializmus? Világnézeti
tudatosság. /Köznevelés.1968.5.sz./

Tóth Árpádné:

Ana tómia. Jegyzet a tani tóképző intézetek számára .11967/
.•

Komoly Judit:

Felnőttekről
19661.

felnőtteknek./Gondolat,

"A pszichológia kis enciklopédiája"
munkatársa /Tankönyvkiadó,1966/

- 87 Ungárné,Komoly

Judit: Pszichológiai alapfogalmak.
/Gondolat, 1967/ /Az általános lélektan cimszó alatti részi
- A tanitói személyiség vizsgálatának
módszere és néhány eredménye./Pszichológiai Tanulmányok 1968.XI.kötet/

Dr.Ungváry

Gyula: Tanitóképzés
l.sz./

az NDK-ban./Köznevelés.

Uj utakon az alsó tagozati számtantanitás,/A Tanitó munkája.1966/
- A számtantanitás egy kisérlete./A
nitó Munkája, 1966/
- A korszerü számtantanitás
sérlete /A Tanitó Munkája

Ta-

egyik ki1966.i.sz./

- Lehet-e programozni az alsó tagozatban? /Köznevelés,1967.12.sz./
- A programozott oktatás elemei egy alsó tagozati kisérleti matematika oktatás folyamatában.
/Módszertani Közlemények,1967.3.sz./

/

- Az alsó tagozati matematikaoktatás
korszerüsitésének lehetőségei.
/Tudományi Közlemények IV.1967/FEDCBA
- Amatematikaoktatás
módszertanának
korszerü tanitása a tanitóképző intézetekben./Felsooktatási
Szemlep
1968/1/
- A szöveges feladatok tanitásának
hány kérdése./A Tanitó.1968/3/
- A számoló gyermek.lA
1968/5/

Természet

- Első lépések a számolásban./A
szet Világa.1968/9/

né-

Világa ..
Termé-

- 88 b/ Az intézet gyakorló általános iskola! nevelőinek
1965 óta megjelent könyvei, tanulmányai, cikkei
Fekete Tiborné - Réczey Miklósné: Felülvizsgáltuk
t , / A 1;'ani
tó munkáj a.
tanmene tünkeFEDCBA
1965. 6-7 sz./
- Ságvári Endre /Olvasásóra a 4. osz~
tályban/. A tanitó munkája. 1966.
la. sz.
Dr.Hegedüs

Ferencné: Rajzoljunk a nagy táblára I A budapesti környezetismereti
tan~
menet 51., 52. órája /4~o./
/A tanitó munkája. 1965. 3.sz./
- A tantervi anyag feldolgozása
/nyelvtan-helyesirás/.
Kézikönyv
általános iskolák 4.Qsztályának
tanitói számára. /Tankönyvkiad6,
Bp. 1966/
- A leirás tanitásáról.
munkája. 1966. 12./

aZ

/A tanitó

- Illés Béla: Achmed /Olvasás a 4.
osztályban./ /A tanitó munkája.
1967.3.sz./
- Nevelőmunka az általános iskola
1-4. osztályában /könyvismertetés/.
/A tanitó munkája. 1967. 7, 10./
- A gyümölcsös c. oktatófilmszak~
anyaga. /Tanért Filmstudió.1968.
- A méh c. oktatófilm
/Tanért Filmstudió,
Dr.Jáki Lászlóné:

5./

szakanyaga •
19i8. 9./

Közhasznu társadalmi munká~ az
alsó tagozatban c. anyag kid~lgozása a Nevelési Terv alapján.
/OPI, 1965/

- Mon~atok bontása szavakra c. anyag
feldolgozása és a tanitás levezetése. /ITV, 1966./

- 89 Olvasásóra a 3.osztályban. Május elsejével foglalkozó olvasmányok gyakorlása. lA tanitó munkája. 1965.4.1

Pálfi Dezsőné:

- A szöveges feladatokról.
kája. 1965. 10.1

lA tanitó mun-

- Martos Flóra 101vasásó~a a 4. osztályban.IIA tanitó munkája. 1966. 10.sz.!
- Kölcsey Ferenc: Himnusz 14.oszt.1
lA tanitó.munkája. 1967.' 2.sz.1
- Kézikönyv 3.0. Az irásra vonatkozó
rész. ITankönyvkiad6,
1966./
- Kézikönyv 1-3 összevont 0.3.oszt. Az
irásfogalmazás-gyak.foglalkozás
c.rész.
ITankönyvkiadó,
1966./
Réczey Miklósné:

Az év eleji felmérésről.
lA tanitó munkája. 1965. 12.sz.1

- A szabadság napja, április 4.
lA tanitó muhkája. 1965. 15. sz.1
- Roham a Téli palota ellen.
lA tanitó munkája. 1966. 10. sz.1
- Kölcsey F.: Himnusz.
lA tanitó munkája. 1967. 15. sz.1
- Nagyüzemi baromfitartás ITV-s 6.
lA tanitó munkája. 1967. 20. sz.!
- Tervező munka a napközi otthonban
könyvismertetés.
IKöznevelés. 1967. 1. sz.1

c.

- Az olvasástanitás összefüggő szakaszának tantárgypedag6giai
vizsgálata.
Szerk.: Fábián Z.
IKöznevelés, 1968. 15.sz.!
- A korszerü olvasástanitásért.
Fábián Z.
IKöznevelés. 1968. 23. sz.1

Szerk.:

- 90 Réczey Miklósné: Mezogazdasági ismeretek összefoglalása 4.0. IITV./
- A négy évszak összefoglalása

1.0. JITV.'

Beleznay Gézáné Juhász Erika 1965-1968 között kiállitott festményei, illusztrációi:
Nagymaros Kulturház:

Nagymarosi Müvésztelep

kiállitása:

1 olajfestmény /60x80 cm-esi
1966. évben.
Esztergom Balassa Bálint Muzeum: Tanitó és Óvónoképzo
Intézetek képzomüvész tanárainak I.kiállitása: 1 olajfestmény /60x80 cm-es Balaton/ és 1 aquarell /Régi
házak/ 1967. évben.
Debrecen a Pedagógus Szakszervezet Megyei Müvelodési
Otthon és a budapesti Pedagógus Szakszervezet Fáklya
Klub Képzomüvészeti Studiója kiállitása: 2 aquarell
/Móló és Parti táj/ 1967. évben.
A VLkeriileti Hazafias Népfront helyiségében a VLkerületi rajztanárok kiállitása: 2 aquarell /Nagymarosi
piac, Nóra/ 1967. évben.

t " kiállítás:
Ernst Muzeum "Dolgo zó emberek közötWVUTSRQPONMLKJIHG
1 aquarell /Nagymarosi piaci 1968. évben.

8 illusztráció Ungárné Komoly Judit intézeti tanár:
A tanitói személyiség vizsgálatának módszere és néhány
eredménye c. tanulmányához. Különlenyomat a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Bizottságának Pszichológiai tanulmányok 1968. évi XI.kötetébol.

6 illusztráció Gáspár Kálmánné intézeti tanár tervezetéhez, melyet az Uj felvételi vizsgálati módszer
/tanitóképzobe/ céljára készitett és a Müvelodésügyi
Minisztériumba nyujtott be.
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