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A CENTENÁRIUMI DISZ ÜNNEPSÉGRŐLRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

A Budapesti Tanitóképző Intézet fennállásának 100., vala-

mint a felsőfokú tanitóképzés létrehozás ának 10. évfordulójáról

diszünnepség keretében emlékeztünk meg 1969. november 20-án. a

MOM Szakasits Árpád Müvelődési Házának szinháztermében.

Az ünnepség elnökségében helyet foglaltak:

KATONA IMRE, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi-

zottságának tagja, az MSZMP Budapesti Bizottságának titkára,

Dr. SARLÓS ISTVÁN, a Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon-

ti Bizottságának tagja, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsá-

gának elnöke,

LUGOSSY JENŐ, müvelődésügyi miniszterhelyettes,

Dr. TÓTH JÁNos, az MSZMP XII. kerületi Bizottságának első

titkára,

MIKLÓSVÁRI SÁNDOR, a Müvelődésügyi Minisztérium Pedagógus-

képző Osztályának vezetője,

SZALÓKI LAMBERT, a Pedagógus Szakszervezet Központi Veze-

tőségének titkára, intézetünk volt növendéke,

TAKÁCS JENŐ, a XII. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottságá-

nak elnöke; , intézetünk volt növendéke és

FŐCZE LAJOS, a KISZ Budapesti Bizottságának titkára.

Nábrádi István intézeti igazgatóhelyettes üdvözlő szavai

után

,pr. Békési Lajos intézeti igazgató mondott ünnepi beszédet.
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Tisztelt Vendégeink!

Kedves Elvtársak!

Munkás évek sodrásában időnként ünnepi emlékezésre szólit

bennünket egy-egy jelentős évforduló. Múltunk, jelenünk és jö-

vőnk szorosan egymásra épül, s az évfordulókon, a számvetés ün-

nepi alkalmain még inkább érezzük felelősségünket a munkáért,

amelyet végzünk, a jelenért és a jövendőért, amelynek formálá-

sában részesek vagyunk.

Mai ünnepi megemlékezésünknek különös jelentőséget ad az,

hogy két eseményre emlékezünk. Ünnepeljük intézetünk fennállá-

sának 100. és felsőoktatási intézménnyé alakulásunk la. eszten-

dejét •

Tizéves jubileumunk a tanitóképzés országos ünnepe is. In-

tézetünk örömmel vállalta a házigazda megtisztelő szerepét a

tizéves évforduló megrendezésében.

A kettős jubilumnak megfelelően ünnepi beszédemben intéze-

tünk 100 éves történetével és a felsőfokú tanitóképzés létreho-

zásának jelentőségével kivánok foglalkozni.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.

1. Intézetünk alapitása szorosan összefügg az 1868. évi

népoktatási törvény szentesitésével. Régóta vajudó probléma

megoldását, s a nemzetért a nemzetnek felelős osztályok száza-

dos adósságának törlesztését jelentette ez a törvény. Elgondol-

koztató, hogy a magyar szellemi létnek micsoda mélységekből

kellett felemelkednie.

Hazánkban a XIX. század derekán csupán néhány felekezeti

tanitóképző müködött, nyilván teljesen egyházi befolyás alatt.

Óriási volt a tanitóhiány - különösen a falvakban - s a falusi

tanitók jelentős része mindenféle képzettség és képesités nél-

kül foglalkozott a gyerekekkel. Nem volt egységes tanterv, nem

voltak tankönyvek. Csak a század második felében rohamosan ki-

bontakozó kapitalizálódás sürgető müvelődési igényeinek hatásá-

ra rendezték a népoktatás ügyét, s intézkedtek a müvelődéspoli-

tika irányitói a tanitóképzésről.
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Eötvös József minisztersége alatt - e törvény alapján -

létrehozott állami tanítóképzők között az első a mi intézetünk

volt. l869-ben "Budai Állami Tanitóképezde" néven kezdte meg

munkáját egy osztáIlyal, 6 tanárral és 9 növendékkel.

A tanterv a következőkben jelölte meg feladatát: "Képez-

zen hivatásuk iránt lelkesülő, foglalatosságaikban jártas, oly

munkás és ügyes tani tókat, akik az.emberiség szeretetének érzé-

sétől áthatva~ alapos ismereteik segitségével és kiváltképpen

jó példaadással vezessék a gondviselésükre bizott növendékeket:

önállóságra; az ismeretek gyüjtésére, az erkölcsi nemesebb ér-

zésre és általában a felvilágosodásra. "

Bár nehézkesen megfogalmazott, de nagyon szép gondolatok

ezek a tanító feladatáról. Mondhatnám, hogy korszerüek, .;ma

is időszerüek.

E jubileumi ünnepségsorozatra való felkészülés időszaká-

ban megkiséreltük az intézet 100 éves történetének részletes

feldolgozását. Azt kerestük, hogy az adott társadalmi körülmé-

nyek között hogyan igyekeztek megvalósitani intézetünkben az

eötvösi koncepció haladó törekvéseit, és mennyire teljesitette

intézetünk.azon kötelességét, amely a népoktatás fejlesztése

érdekében az állami tanitóképző intézetekre háruIt.

2. Intézetünk életének az a kezdeti, több mint negyedszá-

zados szakasza, amelyben Gyertyánffy István irányitása alatt

tevékenykedett, mindenféle szempontból csak pozitivan értékel-

hető. Gyertyánffy-t 187J-ban nevezte ki Eötvös József kultusz-

miniszter az intézet igazgatójává és 1898-ig töltötte be ezt a

tisztet.

A magyar neveléstörténet értékelése szerint intézetünk

Gyertyánffy vezetése alatt hamarosan az ország legkiválóbb ta-

nitóképzője, pedagógiai intézménye lett. Ezt a rangot nem hely-

zeti kiváltsága biztositotta számára, hanem belső élete, magas

fokú pedagógiai szervezettsége, tartalmas munkája. Uj, célszerü

épület, internátus, saját gyakorlóiskola, gyakorlókert, az in-

tézet által kidolgozott és a minisztérium által jóváhagyott,

átgondolt tanterv volt egyrészről e munka eredménye. S ilyen

feltételek között folyt az intézet pedagógiai tevékenysége a

demokratizmus, a harmonikus nevelés és képzés, az emberszere-

tet, a gyermeki személyiség iránti érdeklődés, a gyermeki ön-
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tevékenység kibontakoztat ásának jegyében. Szembefordult a rideg

tekintélyelvvel, következetesen fellépett a formalizmussal

szemben.

Már 1881-ben igy foglaIhatta össze Gyertyánffy az eddigi

munka eredményeit: "Nem dicsekszünk azzal, hogy ismernők egész

Európa tanügyét, de abból, amit ismerünk, bátrak vagyunk meg-

kockáztatni azt az állitást, aligha látszik Európa kulturálIa-

maiban hasonló iskola, amely az összes népoktatási intézeteket

egy olyan organikus egészet képező kapcsolatban mutatná fel,

mint a mienk."

A megállapitás jogosultsága vitathatatlan. Intézetünk eb-

ben az időben méltán viselhette a Pedagógium nevet, hiszen a

tanitóképzés és a kapcsolódó 6 osztályos gyakorlóiskola mellett

itt folyt a polgári iskolai tanitóképzés is.

Intézetünknek ezt a kezdeti, közel 30 éves korszakát te-

kintve, úgy tünik elmondhatjuk: az eötvösi elképzelések az ak-

kor müködő pedagógiai testület munkájában megvalósultak.

3. A Pedagógium bomlása Gyertyánffy távozása után megkez-

dődött, - a polgári iskolai tanitóképzés kivált az intézmény-

ből. 1911-ben a tanitóképző intézet internátusával együtt a je-

lenlegi épületbe költözött.

Közben megváltoztak a politikai viszonyok is. Háborus ké-

szülődés, a népek szembeforditásának légkörében élt Európa. A

kibontakozó nacionalizmus hullámai a nevelésügybe is behatol-

tak. Ami a századforduló után, de különösen a két világháború

között, a Horthy-fasizmus éveiben jellemeztéa tanitóképzés

szellemét, a nevelés ideológiai alapjait, azzal nem büszkélked-

hetünk.

Az intézet akkori vezetősége a hivatalos, állami politika

lelkes végrehajtója volt.

Ugyanakkor erre a korszakra nemcsak ez volt jellemző. Azt

is elmondhatjuk - és ez végtelenül fontos - hogy intézetünk

ebben az időben is a gondos pedagógiai munka mühelye volt, ahol

jól képzett tanárok tudásuk legjavát adták növendékeiknek. Csak

igy érthető, hogy az általuk nevelt tanitók zöme iskolai peda-

gógiai munkáját eredményesen végezte és a falvakban nem csupán

az iskolában tevékenykedett, hanem jelentős szerepet vállalt a

felnőttek kultúrális nevelésében is. Az intézet tanárai közül
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többen - intézeti munkájuk mellett - gazdagitották a .pedagógia

tudományát. Munkásságuk főképpen metodikai vonatkozásban ki-

emelkedő. Tanitóképző-intézeti és népiskolai tankönyvet irtak,

de ott találjuk őket a módszertani kézikönyvek kidolgozását

végző szakemberek között is.

4. Intézetünk felszabadulás előtti történetét tanulmányoz-

va elmondhatjuk, hogy az intézetben dolgozó tanári kollektivák

a tanitóképzőkre háruló alapvető feladatokat nemcsak hogy ered-

ményesen megoldották, hanem tevékeny~égüket több vonatkozásban

is példaként'lehet tekinteni.

Milyen pozitivumokra érdemes felfigyelnünk? Mit értékel-

hetünk mi,utódok az elmult korok pedagógusainak munkájából?

al A századfordulóig intézetünk 1800, 1900-tól a fels za-

badulásig pedig közel 2000 tanitót adott az országnak. Nehéz

lenne számokban kifejezni, milyen óriási szellemi és kultúrá-

lis energiát, érzelmi potenciált jelentett ez a csaknem 4000

tanitó. Nehéz lenne számszerüen megmutatni, hány ezer gyermeket

nevelt értelmes, jellemes fiatallá. Hány ezer ifju és felnőtt

köszönhette ennek a 4000 tanitónak szélesebb látókörét, szemlé-

lete gazdagodását, humanitása kibontakozását.

Ha mindezt nem is tudják felmérni, az nyilvánvaló, hogya

felszabadulás előtt intézetünkből kikerült tanitók zöme dolgo-

zó népünk javát szolgálta. Sőt az is ismert előttünk, hogy kö-

zülük nem kevesen a felszabadulás utáni pozitiv tevékenységük-

kel segitették népünk új életének alakulását, s ma is aktivan

dolgoznak. Az is ismert, hogy az 1945 előtt végzett tanitók kö-

zül nem egy a közoktatás és a magyar kultúrális élet magas

posztjaira kerülve szolgálta vagy szolgálja ma is a nemzeti

kultúra ügyét.

bl Példaként állhat előttünk a volt tanári testületek hi-

vatásszeretete, lelkesedése, amellyel elérték, hogy tanitvá-

nyaik máig is szeretettel, ragaszkodással gondolnak intézetünk-

re. Centenáriumi készülődésünkről hirt adtunk a Népszabadság

egyik számában. A volt tanitványok százai reagáltak a közle-

ményre. Lehetetlen meghatódás nélkül olvasni ezeket a levele-

ket. Az itt végzettek számára ma is az egykori szeretett Alma

Matert jelenti intézetünk. Csak azt kivánhat juk, az általunkrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nevelt tanitógenerációk intézetünkhöz való vonzódá~a is hason-

ló legyen.

c/ Intézetünk felszabadulás előtti történetének tanulmá-

nyozása azt mutatta - amint ezt már emlitettem -, hogy a Budai

Tanitóképző mindig a gondos pedagógiai munka mühelye volt, ahol

a jól képzett pedagógusok fáradtságot nem kimélve, tudásuk leg-

javát adták tanitványaiknak. Tudatában voltak annak, hogy az

oktatásügy közügy és hogy az oktatás különféle fórumai közül is

kiemelkedően fontos a tanitpkat, tanárokat képező nevelési in-

tézmények munkája. Ennek szellemében dolgoztak.

Nekünk, a tanitóképző intézetek jelenlegi munkásainak in-

tézetünk ezen hagyományát nemcsak megőrizni, hanem továbbfej-

leszteni is kötelességünk.

d/ példaként állhat előttünk az intézet volt tanárainak

elméleti érdeklődése, tárgybeli felkészültsége. Gyertyánffy

István, Bartalus István, Kazocsa Tivadar, Király Pál, Gyulai

László, Suppan Vilmos, Kiss Áron, Sztankó Béla, Drozdy Gyula,

Quint József, Csada Imre, Váradi József tudományos munkásságuk-RQPONMLKJIHGFEDCBA
.k a L is sokat tettek a tanitóképzés, a népoktatás tartalmi és

módszertani kérdéseinek fejlesztéséért. Életük, tevékenységük

erősitheti bennünk aztrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa meggyőződést, hogy az igényes, a ne-

velői felelősségtudattóI áthatott tanárok az oktató-nevelő mun-

ka mellett részt válla~ak a nevelésügy országos gondjainak

megoldásában, s hatni, tenni akarnak intézeten kivüli területe-

ken is. Ugy gondolom, erről sem szabad elfelejtkeznünkl

II.

1. Az elmúlt 100 év története magában foglalja közoktatá-

sunk történetének azt a sorsfordulóját is, amelyet az 1945-ös

felszabadulás jelentett. A kibontakozó népi demokratikus fejlő-

dés során a földreformmal, a gyárak és üzemek államositásával

párhuzamosan a közoktatás reformja is megvalósult. Ebben az

időszakban intézetünk a szó szoros értelmében ujjászületett.

A harcok során épületünk súlyosan megrongálódott, egyetlen he-

lyiség sem maradt épen. A társadalmi összefogás és a miniszté-

rí.umtámogatásával helyreálli tották az intézetet. Komoly nehéz-
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s~gek közepette kezdődött el a munka, hiszen az orsz~os gon-

dok, az élet újrakezdése számtalan területre kivánta azt a meg-

levő kevés tartalékot, amellyel a nemzet rendelkezett.

A Budai Tanitóképző tanárai azonban szivvel-lélekkel fára-

doztak a tanitóképzés zavartalan meginditásán. Találkoztunk ve-

lük az új elképzelések, tervek munkálataiban. Az intézet tevé-

kenysége többféle kisérlet és átszervezés után folyamatossá vá-

lik, s társadalmunk szocialista átalakulásának kibontakozásával

párhuzamosan egyértelmübbé, szocialista szellemüvé lesz oktató-

nevelő munkája.

2. Intézetünk - és a hazánkban jelenleg müködő tanitóképző

intézetek - történetében jelentős dátum volt 1959 szeptembere.

Ekkor váltak a tanitóképzők felsőoktatási intézetekké és _

ezzel egy több mint 100 éves harc nyert pozitiv befejezést.

Már az 1825-27. évi országgyülés oktatási bizottsága javasolta

a tanitóképzés felsőoktatási szintre emelését. Javaslatára

- válaszként - készitették el a Nyitra megyeiek azt a dokumen-

tumot, amelynek egy részlete "A Budapesti Tanitóképző Intézet

száz éve" c. kiadványunkban is megtalálható. Ebben a következő-

ket olvashatjuk:

"Mivel a tanitásnak minden JO, vagy rossz előmenetele,

foganatja jobbadára a tanitók tehetségétől és tudományos

ismereteitől függenek, az ebbéli tanitók és oktatók a

királyi tudományos egyetemnél képeztessenek és igy ta-

nitói hivatalra alkalmasabbá tétetvén, az országban lévő

népiskolákban széjjel kü.Ldeaaene k;"

Közismert, hogy az 1848. évi "Első Egyetemes és Közös Ta-

nitógyülés" Tavasi Laj os által vezetett csoportj a az un. "első-

rendült képezdéket egyetemi karként kivánta müködtetni.

Maga a tanitóság igényelte a leghatározottabban a magasfo-

kú általános müveltséget és az alaposabb szakmai felkészitést.

Ezeket a javaslatokat azonban több mint 100 éven keresztül meg-

valósitatlanul hagyták.

A Magyar Tanácsköztársaság a tanitók régi követelését fi-

gyelembe véve elvileg állást foglalt ugyan a felsőfokú tani tó-

képzés bevezetése mellett, és az ennek megfelelő tantervek ki-
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dolgozása is jó ütemben folyt. de rövid fennállása alatt az

elképzelésekből nem válhatott gyakorlat.

A felszabadulás kellett ahhoz, hogy ismételten napirendre

kerüljön ez a kérdés. Ez érthető is, hiszen csak a dolgozók

államának érdeke, hogy a mindenkire kötelező általános iskola

alsó tagozatában müködő tanitóknak, az érettségiben kifejezett

általános müveltségre épülő, a kor szinvonalán álló széleskörü

pedagógiai tudást biztositson.

A reformmunkálatok 1955-ben kezdődtek meg, és ez a nem

könnyü munka nyert befejezést az 1958. évi 26. törvényerejü ren-

deletben~ amely kimondta, hogy 1959-től érettségi után,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 év

alatt kell az általános iskola alsó tagozata számára müvelt,

hivatásukat értő és szerető, kommunista világnézetü és erkölcsü

tanitókat képezni.

A tanitóképzés felsőfokuvá emelése forradalmi lépés volt.

Szocialista államunk rendkivüli anyagi áldozatok árán terem-

tette meg az ország 10 ilyen intézetét. Ma olyan tárgyi és sze-

mélyi feltételek mellett dolgozhatunk, amilyeneket a tanitókép-

zés lelkes hivei az elmúlt korokban csak a legszebb álmaikban

képzeltek el. Azok, akik részt vettek ennek anagy munkának az

előkészitésében, a felsőfokú tanit6képzés tartalmi és szerveze-

ti kérdéseinek kidolgozásában, és azok is, akik támogatták a

kedvező döntést, felbecsülhetetlen érdemeket szereztek. Ezzel a

cselekedettel ugyanis nemcsak a magyar tanitóság haladó mozgal-

mának régi követelése nyert megvalósulást, hanem a magyar tani-

tóképzés világviszonylatban is előkelő helyre került.

3. A felsőfokú tanitóképző megalakulása óta 10 esztendő

telt el. Rövid idő. Mégis ez alatt a 10 esztendő alatt a magyar

tanitóképzés jel~~tős tartalmi és módszertani fejlődésseI büsz-

kélkedhet. Erről a fejlődésről nemcsak az elmúlt években elké-

ezitett dokumentumok, hanem az oktató-nevelő munka mindennapi

gyakorlata is tanuskodik.

A müvelődésügyi osztályok, az iskolák igazgatói, a felügye-

lők és az.iskolákban már régebben dolgozó pedagógusok tapaszta-

latai egyértelmüen azt bizonyitják, hogy a magyarországi felső-

fokú tanitóképző intézetek jó tanitókat képeznek és egyre job-

ban betöltik szerepüket területük pedagógiai és kulturális éle-

tében is.
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Az elmúlt években több volt hallgatónkat látogattuk meg-

állomáshelyén. Örömmel mondhatj uk, hogy végzett hallgatóink zö-

me igen jól megállja a helyét, igyekszik a legjobb pedagógusok

mellé felzárkózva dolgozni az iskolareform által támasztott kö-

vetelmények maradéktalan teljesitése érdekében. Oktató munkáju-

kat feletteseik jónak tartják, dicsérik pontosságukat, munkafe-

gyelmüket, a gyermekekhez való viszonyukat.

A nevelő munkájukat illetően már több a negativ észrevétel.

Ezek az észrevételek jogosak még akkor is, ha volt tanitványaink

többsége lelkesen részt vesz az úttörő-csapatok munkájában, ha

igen sokan szakmai munkájuk mellett bekapcsolódnak falujuk tár-

sadalmi és kultúralis életébe.

Mi úgy látjuk, hogy az intézetünkben végzett tanitókra is

érvényes Ilku Pál müvelődésügyi miniszter elvtársnak az a meg-

állapitása, amelyet az V. Nevelésügyi Kongresszus szervező bi-

zottságának alakuló ülésén mondott: "Sok köszönettel tartozunk

nevelőinknek a reform eddigi végrehajtásában tanusitott áldoza-

tos munkájrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuké.rRQPONMLKJIHGFEDCBAt s " Büszkék vagyunk a Párt VIlI. Kongresszusán

megfogalmazott gondolatra, amely szerint: "Az új ember formálá-

sában a tanitók és tanárok a legfontosabb társadalmi tényezők,

a párt legjobb harcostársai ." Ez az elismerés a mí, intézetünk-

ben végzett tanitókat is megilleti. Számuk nem kevés, hiszen

1945-tőltöbb mint 1500 fiatal tanitó hagyta el intézetünket és

ebből több mint 800 már felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

A tanitóképzés területén felsorolt, a felszabadulás után

elért eddigi eredményeink egyúttal annak is bizonyítékai, hogy

intézetünkben jelenleg is elmélyült, gondos nevelőmilllkátvégez
<

a tanári kollektiva. Ugy értékeljük, hogy ezzel nemcsak leg-

jobb hagyományaink örököseinek, hanem továbbfejlesztőinek is

tekinthetjük magunkat.

Ugy érzem tehát, hogy kettős évfordulót ünnepelve sem kell

szégyenkeznünk munkánk miatt. Elért sikereink, eredményeink

ösztönző és kötelező erővel hatnak további tevékenységünkre.

Éppen ezért bizonyára senki sem tekinti ünneprontásnak, ha elő-

re nézve szólunk a jövő gondjairól, feladatairól.

Sürgető társadalmi követelmény ugyanis a tanitóképzés ha-

tékonyságának további fokozása és ennek biztos itása érdekében

különböző korszerüsitési feladatok elvégzése.
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Magunk részéről a megoldásra váró, leglényegesebb tenni-

valóinkat a következőkben látjuk:

al Hogy az iskolákban folyó nevelőmunka szinvonala emel-

kedjék, intézetünkben is többet kell tennünk a jövendő tanitók

ideológiai. poli tikai , világnézeti tudatosságának. meggyőződé-

sének formálásáért. Hiszen a tanitói személyiség is csak akkor

hat tanitványaira, ha érződik belőle a meggyőződés ereje, ha

szavai és tettei nem állnak ellentétben egymással. Az is nyil-

vánvaló, hogy ilyen tanitókat csak példamutató tanáregyéniségek

nevelhetnek.

b/Hatékonyabbá kell tennünk a hivatástudatra ir~yuló ne~

velőmunkánkat.

Jól tudjuk mindannyian, hogy a hivatástudat az a nemes tüz,

amely a tanitót igazán tanitóvá teszi. Csak a hivatásszeretet-

től és hivatástudattóI átha~va válhat bárki is olyan tanitóvá,

aki hozzáértéssel és szive egész melegéveI dolgozik nemzedékek

nevelésén.

El kell juttatnunk a jövendőbeli tanitókat annak a felis-

meréséhez, hogy a pedagógus legfőbb feladata a felnövekvő nem-

zedéket értelmes és boldog emberi életre nevelni. Lássák meg,

hogy igaz embereket formálni csak sok szeretettel, nagy türe-

lemmel és igaz emberséggel lehet. Ha ez hiányzik, akkor hiába

minden tudás és módszertani felkészültség. Ugy véljük, hogy

- a kezdeti eredmények ellenére - még rengeteg tennivaló van a

tanitójelöltek hivatástudatra nevelése területén.

el Az eddiginél céltudatosabban kell törekednünk arra,

hogy kialakitsuk hallgatóinkban az. állandó tökéletesedés vá-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gy& hiszen a rájuk váró több évtizedes munka minden órája

csak akkor lesz,~zámukra izgalmas t érdekes és állandóan uj, ha

tudatosan és tervszerüen tökéletesitik pedagógiai gyakorlatu-

kat az elmélet segitségével. Csak a magát állandóan képező és

továbbképező pedagógus képes oktatási és nevelési módszereinek

permanens tökéletesitésére. Csak az elméletileg jól felkészült

pedagógus nem fél az.ujtól, és hagyja el bátran a régi formulá-

kat, ha azoknál jobb és eredményesebb eljárásokat talál.

dl A rendelkezésünkre álló eszközök maximális felhaszná-

lásával elő kell segitenünk az iskolai élet demokratizmusának

minél szélesebbkörü és minél hatékonyabb kibontakoztatását.
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Előrehaladásunk egyik döntő előfeltétele az iskolai munka olyan

légkörének, az olyan korszerü tanitó-tanitvány viszonynak a

biztositása, amely alkotó munkára, önálló ismeretszerzésre,

problémamegoldásra ösztönöz, amelyben lehetséges és érdemes al-

kotó módon dolgozni.

A tanitóképzés korszerüsitésére irányuló törekvéseink te-

hát nem öncéluak. Azt akarjuk, hogy végrehajtásának eredménye-

ként az eddiginél hatékonyabban valósitsuk meg az előbb emli-

tett fontos feladatokat, hogy még jobb tanitók kerüljenek ki

intézményeinkből, olyanok, akik az iskolareform tartalmi fel-

adatait, oktatási és nevelési vonatkozásaiban egyaránt, az ed-

diginél eredményesebben tudj ák megoldani.

Ennek érdekében készültek - a hazai és külföldi tapaszta~

latok figyelembe vételével - a további korszerüsités irányel-

vei, az uj óra- és vizsgatervek. Jelentős erőfeszi tésekkelrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés

kiváló szakemberek bevonás ával készülnek az uj kerettantervek,

tankönyvek és jegyzetek.

Az 1970-71. tanévtől kezdve már az új dokumentumok alapján

fogjuk képezni a hivatásukat. szakmájukat remélhetően még job-

ban értő és szerető tanitókat.

Befejezésül a következőket:

Mi, a tanitóképzés jelenlegi munkásai - meggyőződésem sze-

rint - nem ünnepelhetjük méltóbban a mai jubileumot~ mint azzal

az erős elhatározással, hogy napról napra mélyülő szakmai és

pedagógiai felkészültséggel, nem szünő lelkes~déssel és tenni-

ak,arássalneveljük a tanitójelölteket, intézetünk hallgatóit,

éS,veszünk részt a már müködő pedagógusok továbbképzésében.

Tesszük mindezt azért, hogy még nagyobb hozzáértéssel, hivatás-

tudattal és gyermekszeretettel munkálkodhassanak az új meg új

nemzedékek nevelésében, társadalmunk szocialista fejlődéséért.

Ehhez a munkához - a szép és az általunk nagyon szeretett -

intézetünkben, a 25 éves jubileumához közeledő szocialista tár-

sadalmi rendünkben minden feltétel biztositva van. Csak rajtunk

múlik, hogy a magyar tanitóképzés milyen további eredményekkel

büszkélkedhet a további években, évtizedekben.

Arra törekszünk, hogy méltók legYÜnk leg.jobb elődeinkhez!
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A diszünnepség keretében a Müvelődésiigyi Minisztéril$ ne-

vében' Lugossy Jenő miniszterhelyettes meleg szavakkal üdvö ölte

a jubiláló intézetet és kitüntetéseket adott áto

A "Munka Érdemrend ezüst fokozata" kitüntetést kapta:

dr. GÁL GYÖRGYNÉ intézeti tanár

Az "Oktatásügy Kiváló Dolgozója" kitüntetést kapták:

dr. BÉKÉSI LAJOS

dr. BIRÓ VIKTORNÉ

KAT TRA ISTVÁN

Dr. SZŐNYEI TIBOR

intézeti igazgat6

BzakcBoportvezető, intézeti tanár

gazdasági igazgató

szakcBoportvezetó, intézeti tanár,

a MSZMP intézeti szervezetének titkára

A "Kiváló Dolgozó" kitüntetést kapta:

TÖRÖK ANTALNÉ előadórqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A diszünnepségen vette át

gyémánt diplomájátrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VÁRHELYI ALBIN, a~i 1907-ben szerzett tanitói oklevelet és 44

éven át megszakitás nélkül példamut atóan tani'-

tott.

arany diplomáját

BÁBEL REZSŐ, aki 19l9-ben fejezte be tanulmányait, vörös

katona volt, majd 41 évig végzett kiváló okta- ,

tó-nevelő munkát,RQPONMLKJIHGFEDCBA

C S E K ő Á R P Á D , aki 19l9-ben szerzett oklevelet, s évtizedeken

át - többek között a mi' tanitóképző intéze-

tünkben -'végzett kiváló munkát, ma is aktivan

dolgozik,

GU LY ÁS KÁIllÁN, aki 19l9-ben szerezte meg oklevelét és megsza-

kitás nélkül. 47 éven át dolgozott példamuta-

tóan,

mmFALUSI JÁNos, aki 19l9-ben szerzett tanitói oklevelet és40

éven keresztül végzett kiváló oktató-nevelő

munkát,

- 15 -



MASA ISTVÁN,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ROJKÓ JÓZSEF,

VIRÁG ALADÁR,RQPONMLKJIHGFEDCBA

r
aki 1919-ben szerzett oklevelet, vörös katona-

ként szolgált, majd 31 éven át végzett példa-

mutató szorgalommal tanitói munkát,

aki 1919-ben szerezte meg tanitói J~épesitését,

majd vörös katonaként harcolt és 43 éven át

nagy odaadással müködött 'a pedagógus pályán,

aki 1919-ben fejezte be a tanitóképzőt és 40

éven át végzett kiváló oktató-nevelő munkát.
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A CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGEKRŐL

Intézetünk 1969. november 20-21-én ünnepelte fennállásának

100. éVfordulóját. Egyidejüleg emlékeztünk meg a tanitóképző

intézetek felsőoktatási intézménnyé válásának 10. évfordulójá-

ról is. Az évfordulók tiszteletére rendezett

TUD O MÁN Y O SRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ LÉS

vendégeit NÁBRÁDI ISTVÁN intézeti igazgatóhelyettes a következő

szavakkal üdvözölte:

Tisztelt Vendégeink!

Kedves Elvtársak!

Intézetünk igazgatóságai pártszervezete és tudományos bi-

zottsága nevében őszinte tisztelettel köszöntöm azokat a ked-

ves vendégeinket, akik meghivásunknak eleget téve jelenlétükkel

megtisztelték mai ünnepségünket.

Két évforduló alkalmából hivtuk meg Önöket intézetünkbe.

Az egyik egy szükebb, csak a mi intézetünk életét meghatározó

évforduló:

az 1868. évi XXXVIII. tc. alap~án 100 évvel ezelőtt, 1869

ószén kezdte meg müködését a "budai állami tanitó-képezde". A

Vérmező keleti oldalán, ideiglenes hajlékban müködő intézet

volt az első állami tanitóképző hazánkban. Az volt a feladata.

hogy segitse a népoktatási törvény által kitüzött célok megva-

lósitását, a nép kulturális szinvonalának emelését.

Az Önöknek átnyujtott "A Budapesti Tanítóképző Intézet

100 éve" c. centenáriumi kiadványunkban próbáltuk összefoglal-

ni, hogyan oldották meg elődeink ezt a megtisztelő feladatot.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A másik évforduló a tanitóképzés egészét érintő elhatáro-

zásra emlékezt et valamennyiünket.

Kilencven évvel az első állami tanitóképző életrehivása

után, 1959 szeptemberétől - népi demokratikus rendszerünk kul-

turpolitikájával összhangban - tanitóképző intézeteinket felső-

fokú szinten szervezték újjá, és azóta igy folytatják a kisis-

kolások tanitóinak képzését.

Legjobb elődeink már évtizedek óta szorgalmazzák az érett-

ségire épülő tanitóképzés megszervezését. De csak a munkáshata-

lom érthette meg ezeket a törekvéseket, és volt képes megterem-

teni annak a feltételeit, hogy a nép tanitói a legmagasabb

szinten készülhessenek fel nehéz, de nagyon megtisztelő felada-

taikra.

Az ilyen évfordulók mindig alkalmat adnak arra, hogy visz-

szapillantsunk és értékeljük a megtett utat, illetve a mai mun-

kánkat mérlegelve megpróbáljuk megfogalmazni a jövő feladatait.

A kommunistáknak qZ a jellemzőjük, hogy figyelmüket főként a

jövőre irányitják. A mi szervező bizottságunk is úgy itélte meg,

hogy a mai munka értékelésén alapuló előretekintésünk szolgál-

hatja leginkább oktató-neve lő munkánk továbbfej lesztését. Ilyen

elgondolás alapján tüztük napirendre tudományos ülésszakunkon a

meghivóban szereplő témákat.

Az elhangzó előadások és korreferátumok a gyakorlat során

felmerült kérdés ekre igyekeznek választ adni. Meggyőződésünk,

hogy az ilyen témákRQPONMLKJIHGFEDCBAt udományoa vizsgálata, a tennivalók egyér-

telmü meghatározás~közelebb visz alapvető feladat~k megoldá-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
<,

SMOZ:

a világnézetileg,pedagógiailag és szakmailag jól felkészült,

a társadalom, és ezen belül az iskola által megszabott fel-

adatok megoldására képes és kész tanitók képzés éhez.

Nagy öröm számunkra, hogy államunk évről évre mind nagyobb

összegekkel támogatja oktatóink kutató tevékenységét. Ilyen mó-

don egyre javulnak a tudományos munka feltételei.

Jelenlegi tudományos ülésszakunkat azzal a biztos meggyőző-

J~ssel nyí.t om meg, hogy tanitóképző intézeteink tanárai a jövőben

is minden erejükkel 'az elért eredmények t ov ábbf'e j Leazt é aén , az

előttünk álló feladatok mind jobb megoldásán fognak munkálkodni.

A célirányosan végzett tudomán'yos munka pedig mindig ,a to-

vábbf'e,ilődésbiztos alap.ja~
- 18 -



A TUD O MÁN Y O S Ü LÉS

első napjának előadásai

1. HOGYAN ELÉGITI KI A FELSŐFOKU TANITOKEPZÉS

TÁRSADALMUNK IGÉNYEIT?

Bevezető előadás

Kiss Lajos intézeti vezető tanár

/ D e b r e c e n /





Könnyü feltenni e kérdést, de annál nehezebb rá felelni.

Még az iskolai teljesitmények értékelésének, mérésének is szám-

talan nehézsége van az objektivitás felé való törekvésünkben,

hogyne lenne nehéz, felelősségteljes a válaszadás, amikor egy

új intézmény ma már több ezerre tehető végzett hallgatóiról,

illetve ezen át magáról az intézményről kell kimondani summá-

zott értékitéle tet •.Viszont erre múlhatatlanul szükség van nem

csupán azért, mert most ezt a 10 éves jubileumi ünnepség, a

számvetésnek ez az ünnepi alkalma erkölcsi kötelességünkké te-

szi, hanem egyszerüen azért is, mert társadalmunkban az önsza-

bályozás elve általános rendszert teremtő elvvé változott. Az

önkontroll, a korrekció a szocialista termelésnek - az ipari-

technikai-gazdasági és tudományos életnek olyan megnyilvánulá-

sa, mint a magas szintre jutott önnevelés ben az állandó önkri-

tika.

De mit is vegyünk ebben a nagyon komplikált önszabályozó

rendszerben valódi visszajelentésnek? Lelkiismeretünk szavát,

feletteseink véleményét, hallgatóink vizsgaeredményeit vagy

személyes nyilatkozatait, a kérdéssel foglalkozó egyes vizsgá-

ládók megállapitásait? Ugy gondolom, hogy 'magának a gyakorlati

életnek a "visszajelentése" esik legnagyobb súllyal a latba,

természetesen az előző forrásokból származó jelzések mellett.

Ezeknek a felvételére pedig véleményem szerint legilletékesebb,

de talán legadekvátabb apparátus ok a közoktatási hálózat irá-

nyitó, szervező, ellenőrző szervei, a megyék müvelődési osztá-

lyai. A társadalomnakrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa müvelődési szükségletei,igényei ide fut-

nak be,itt tudatosulnak,s fogalmazádnak meg a pedagágugusra vo-

natkozó egész személyiség vagy sajátos személyiségjegyek formájá-
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ban. A megyék Müvelődési Osztályai talán a legilletékesebbek

megállapitani azt, hogy a társadalom szükségletei szerint kép:

zett pedagógus valóban megfelel-e a társadalmi igényeknek.

Ezért kérdeztük meg a megyék Müvelődési Osztályainak vezetőit

a felsőfokon végzett tanitók müködéséről, egyben a kivánt kor-

rekció lényeges pontjairól, a jelentkező új igényekről. Nos en-

nek az anyagnak az ismeretében, illetve felhasználásával sze-

retnék válaszolni a szóban forgó kérdésre. Sajnos csak 12 megye

válaszával rendelkezem, azonban úgy gondolom, hogy ez is ele-

gendő bizonyos szintü általánositáshoz.

Mit is vár szocializmust épitő társadalmunk a tanitótól?

Azt hiszem ezt legvilágosabban, kodifikáltan az 1961. Ill. sz.

tvr, Iskolatörvényünk mondja meg, amely a pedagógiában megraj-

zolt nevelői személyiségtől - épülő szocializmusunk érdekében -

a ma feladatainak megoldásáért, de különösen a jövő társadalmá-

ban való jó helytállásért - elvárja az iskola ésélet kapcsola-

tának szorosabbra füzését, a mindenkori korszerüséget, az álta-

lános müveltség olyan megalapozását', az eszköz jellegü készsé-

gek sokoldalú és oly mérvü kibontakoztatását, kialakitását,

amelyen biztosan nyugszik és fejlődik az általános müveltség,

kellő egyensúlyban van a humán és reális ismeretek oldala, és

amely termékeny alapja mindenféle speciális és szakmüveltség

kifejlesztésének. Az iskolareformot eredményesen szolgáló új

képzésü tanitónak egyben le kell raknia tanitványai fejlődő

személyiségében a szocialista világnézet és erkölcs alapjait.

Iskolareformunknak a jelenből kiinduló, de a jövőre tekintő eme

tendenciáit törekszik maximálisan érvényesiteni a korszerüsi-

tett egész nevelőképzésünk, benne a felsőfokú tanitóképzés.

Ez a fontos szerep megköveteli a tanitótól, hogy korának,

társadalmának haladó eszméit képviselje, eszmeiség, erős meggyő-

ződés, szilárd világnézet hassa át és irányitsa, belső vágy - a

hivatástudat - hajtsa, fokozza fel erőit, hogy minden tanitvá-

nyát a lehető legmagasabb szintre fejlessze, nevelői hatóerejé-

nek kiapadhatatlan forrása, fejlett intellektusa, sokoldalu mü-

veltséga és magas etikája legyen, s hogy fáradhatatlanul közöl-

je, megszereztesse tanitványaival az emberiség történeti-társa-

dalmi tapas.ztalatainak legértékesebb elemeit, hogy tudatosan

ismerj e, értse és szeresse a gyermeket, tanitványai t, korszerü
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és alkalmazásra kész pszichológiai, pedagógiai, metodikai mü-

veltséggel és érzékkel rendelkezzék, és szivvel-lélekkel közös-

ségi ember legyen.

Ilyen személyiségjegyekkel rendelkező pedagógus profil élt

és él bennünk, amikor hallgatóink tanitóvá nevelésével foglal-

kozunk. Hogy mi lett ebből a törekvésből, programból realitás,

azt az alábbiakban szeretném ismertetni.

Erről a majdnem országosnak mondható helyzetképről az ol-

vasó összbenyomása az új fajta tanitóképzés kétségtelen igen

pozitiv értékelése. Hogy ez nem lehet "érzéki csalódás", kelle-

mes illúzió, ~bban a pedagógiai sajtó s politikai lapok ide vo-

natkozó megjelent tanulmányai, cikkei, értékelései csak megerő-

-sitenek. Talán Varga Gyula "Ahogy a gyakorlatban látjuk" c., a

Pede Szemlében 11967. 2.sz.1 megjelent irása az egyetlen erősen

ellentmondásos értékelés.

Kezdjük talán a hivatástudattal, mert benne a legintegrál-

tabban mutatkoznak meg a legfontosabb személyiségjegyek. Akiben

él a hivatástudat, abban eleven a törekvés állandóan tökélete-

sedni a szakmában, jobbra törni. Aki szereti hivatását, az örö-

mét, boldogságát éli meg munkájában, gazdag motiváló érzelemvi-

lág fejlődik ki benne, s mindezt alapjaiban hatja át a felelős-

ségérzet, közösségi életünk eme legfőbb erkölcsi bázisa.

Hogy ennek a belső motiváltságnak a kifejlesztésében az új

képzők nem végeztek rossz mUnkát, annak legfőbb bizonysága az a

tény, hogy egyetlen megye sem emliti, hogy a végzett hallgatók

ott hagyták volna a tanitói, pedagógusi pályát nagyobb jövedel-

mü, komfortosabbért. Arról sem szólnak jelzések, hogya felet-RQPONMLKJIHGFEDCBA
\

tes hatóságnak kellett volna embereket eltanácsolni a nevelői

pályáról, sőt némelyik értékelés ezt mint fontos kritériumot ki

is emeli. Ennek ellenére bizonyára lehetn~k egyes esetek, de

ezek elenyésző száma egészen valószinü.

A hivatástudatról igy szólnak az osztályvezető eIvt ár-aak,

"Szeretik hivatásukat, beilleszkednek a nevelői közösségbe. Ma-

gatartásuk ellen kifogás nem merült fel." IHeves m ,I "Egy-két

kivételtől eltekintve hivatásnak érzik munkájukat, amelyre a

tanit6képzőben készültek fel." IZala m.1 "Döntő többségük hiva-

tásszerető, munkafegyelmük példamutató, világnézetük egyértel-

müen s'aocrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.a Lí.a t a;" ITolna m.1 Hivatástudatuk abban mutatkozik,
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hogy pl. "Aggódással figyelik gyengébb képességü tanítványaik

eredményeit és emésztődnek arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaí ker-t e Lenség en,» Lelkesedésük ele-

ven, aktivan kapcsolódnak be minden iskolai munkába. Szivesen

tartózkodnak az iskolában a tanitási időn túl is. Nem idegen-

kednek a falusi élettől. Többen visszatérnek abba a községbe,

amelyben gyakorló
7

évüket töltötték. Szabad idejük nagyrészét

tanitványai.kkal töltik, kirándulásokra járnak, játék- és sport-

délutánokat szerveznek." ISzabolcs-Szatmár m.1 Vagy: "Örömmel

állapitottuk meg, hogy az utóbbi években a hivatásra nevelés

terén is minden rendbejött. Ennek legfényesebb bizonyitéka,

hogy szivesen mennek már külterületi iskoláinkba is, és ott

lelkesen, szép eredménnyel dolgoznak" ••• "Állandóan magam előtt

látom azt a kistermetü, törékeny fiatal balatonszállási tanitó-

nőt, aki első találkozásunk során áttüzesedve mesélte élményeit

hitetlenkedő volt osztálytársáinak: "iskolám egymaga áll egy

nagy szöllőstábla közepén. Nem félek, sőt szeretek ott lenni.

Petőfi rajongásával szeretem a sikságot. Mikor gyermekeim haza-

mennek, sokáig állok a tornácon és verseit szavalom a lenyugvó

nap fényében." IBács-Kiskún m ,I "Általában hivatástudatuk bizo-

nyos érettségi fokot mutat" ••• "A tanulók iránt érzett felelős-

ség tükröződik legtöbb tetteikben." IBékés m.1

Ez a nagyon értékes személyiségjegy szolgálatuk során mé-

lyül is. "A hivatástudat, a az ezzel járó gyermekszeretet sok

fiatal nevelőben az évek múlásával mélyül, tudatosodik. Különö-

sen érezhető ez a hátrányos helyzetü, sokszor veszélyeztetett

környezetben élő - lelkileg sérült - gyermekekkel való szere-

tetteljes bánásmódból. Ahogyan beszámolnak tapasztalataikról,

abból kicsendül a segiteni akarás." ISzolnok nl.1 A Vas megyében

müködőkről is hasonló a vélemény: "••• a Tanitóképző,ből kikerü-

lő fiatal tanitók hivatásérzetéveI nincs különösebb~probléma.

Vállalják azt a munkát, amelyre készültek, nem válögatnak, hogy

én ezt az osztályt nem vállalom" ••• "SőRQPONMLKJIHGFEDCBAt a felső tagozatban va-

ló tanítást is szivesen vállalj ák s " Világnézetük,poli tikai

felfogásuk, ami hivatá~tudatuk legfőbb meghatározója, szintén

az elismerés tárgya a legtöbb esetben. "Szocialista társadal-

munk iránti ragaszkodásuk jó. Kommunista világnézetüek." INóg-

rád m ,I
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Természetesen az éremnek két oldala van. Kifogások i~ öl-

vashatók a megyék értékelésében. Azonban ez csak szórványos,

szerencsére az általánostóI nagyon messze van. A kifogások igy

hangzanak, "A végzettek kisebb községekben, s különösen tanyai

településeken nem kivánnak elhelyezkedni." IHajdú-Bihar m.1

"Nem hallgathatunk azokról sem, akiknél a hivatástudat, a mun-

kaszeretet legkisebb nyomát sem tudjuk felfedezni. Nehéz kimu-

tatni, hogy felkészültségbeli, képességbeli hiányosságok vagy

a környezet visszahúzó hatása érvényesült inkább." ISzolnok m.1

"•••nehezenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbar-át koznak meg a kis falvak lakóival, a lányok nem

szeretnek kis helyen élni." IBékés m.1 A következő sorokban egy

kicsit a magyarázat is ott van: liAlegtöbben szeretik a pedagó-

gus pályát, azonban a kisiskolai nehézségektől megriadnak, ne-

hezen válnak a falu, a puszta irányitójává, világitó lámpásává.

Esetenként - sajnos - ehhez a mostoha körülmények is hozzáj á-

rulnak.RQPONMLKJIHGFEDCBAI I IBaranya m ,I

Bár a hivatástudatot a pedagógus pályán a személyiség

egyik legfontosabb mozzanat ának, éltető forrásának tartjuk,

mégis elsősorban szubjektiv feltétel, csak hajtóerő, de nem ma-

ga a munkához szükséges objektiválódott tartalom. A kifejlesz-

tett intellektus, a mindig tovább integrálódó müveltség, a tu-

dás, az etikusság, a jellem a ténylegesen ható pedagógiai erő.

Ilyen szempontból is gazdag anyagot prezentálnak a megyei érté-

kelések. "Pedagógiailag sokoldalúan képzettek, alaposabb, gya-

korlatibb módon nyulnak a kérdésekhez, mint a Főiskoláról kike-

rült tanárok. A tanitási óra felépitése a korszerü elveknek

megfelelően történik, a tanulók aktivizálása és nem az egyolda-

lú nevelői ismeretközlés jellemző óravezetésükre" •.• "a terve-

zéstől a megvalósitásig törekszenek a nevelési feladatok megol-

dására" ••• "Megyénkben 3 olyan fiatal lát el tanulmányi fel-

ügyeleti munkakört, akik 5 éve végezték el Szombathelyen a Ta-

nitóképzőt. Mint közvetlen irányitójuk nyugodtan állithatom,

hogy igen jó módszerrel, a kezdeti nehézségek legyőzésével lát-

ják el az új körülmények között is feladatukat. Érdeklődnek,

akarnak és bizonyos új elemeket hoznak munkájuk során a fel-

szinre. Hivei az újnak, a jót valóban jobbá tenni akaró szenve-

dély hatj a át őket." IVas m ,I "Elmondhatom, hogyakikerült ok-

levéllel rendelkező nevelők magas szinvonalon képzettek" •.•
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"Általános emberi magatartásukról - legtöbb esetben - pozitivan

nyilatkozhatom." IBaranya m.1

"Uj szint, pezsgőbb életet hoznak egy-egy tantestület éle-

tébe. Fogékonyak az új iránt. Szivesen használják fel a pedagó-

gia legkorszerübb eljárásait, módszereit, valamint a korszerü

eszközöket." IBaranya m.1 "Tapasztalatunk szerint az intézetek-

ből kikerült hallgatók nemcsak alapos elméleti ismeretekkel ren-

delkeznek, hanem azok gyakorlati alkalmazására is jól felké-

szültek. Ez a tény az intézetek jó munkáját dicséri. A hallga-

tókat nemcsak oktatjrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAák , hanem azok nevelésére is nagy gondot

forditanak. E munka hatása érezhető a végzett növendékek maga-

tartááán. A tantesületek szeretik a fiatal nevelőket megyénk-

ben, s a fiatalokra alig-alig hallunk panaszt." IPestRQPONMLKJIHGFEDCBAm , I A kö-

vetkező megjegyzés még jobban konkretizálja a szakképzettséget

nevelői személyiségükben. "Pedagógiai, pszichológiai és ideoló-

giai felkészültségük - különös en az utóbbi években - eléri a

kivánt szintet, ami mindennapi munkájukban konkrétan érzékel-

hető. Az új módszereket, korszerü eszközöket bátran alkalmaz-

zák, néhány helyen ők a testületben a kezdeményezők e téren.

Felkészültségük foka egyezik diplomáj uk rendüs égével." IBorsod

m.1 "Oktató-nevelői tevékenységüket elmélettel tudják indokol-

ni. A közösség egyenrangú tagjaiként szerepelnek a nevelőtestü-

letekben." IBékés m.1 Különösen dicsérik tantárgymódszertani

felkészültségüket "•••nyiltak, őszinték fiatal tanitóink. Maga-

biztos tudásukból következően bátran mondanak ellenvéleményt is

továbbképzéseiken, szakmai vitáikon. Még gyakorlati meglátá-

saikkal, javaslataikkal is többször kiváltották már idősebb

kollégáik elismerését." IBács-Kiskun m ,I Hasonló megállapi tá-

sok ezek is: "Etnberimagatartásuk elismerésre méltó. Tisztelet-

t udő k, mértéktartók. Megbecsülést keltenek maguk iránt. Jól ne-

veltek. A modern élet nemesebb formáit mutatják magatartásuk-

ban, viselkedésükben, öltözékükben, r_endszeretetükben." ISza-

bolcs-Szatmár m.1

A szakmára való -felkészités különösképpen saját érdeme a

képzőknek. Ennek regisztrálása gyakran megjelenik a megyék jel-

lemzéseiben. Általában megállapitható, hogy pedagógiai, mód-

szertani felkészültségük jó. Elméleti ismereteiket igyekeznek

a gyakorlatban hasznositani mind az oktatás, mind a nevelés vo-
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narqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALén" ••• "A szervezett továbbképzések alkalmával is meggyőződ-

hettünk tudásvágyukról, aktivak" ••• "Önképzésükre mind ide'"oló-

giai, mind szakmai vonatkozásban is gondot forditanak. Többsé-

gükben rendszeres olvasói a "TaniRQPONMLKJIHGFEDCBAt é '", "Köznevelés" , "Pedagógiai

Szemle" szakfolyóiratainknak. A felügyelet által ajánlott iro-

dalom olvasását, jegyzetelését, eredményes alkalmazását a mun-

ka során több kartársnál tapasz taltuk" ••• "A Tanterv és Utasi-

tás, a Nevelési terv ismerete jónak mondható fiatal nevelőink

kör-é ben ;" IZala m.1 A nógrádmegyei helyzetkép is rögziti, hogy

"... a végzett hallgatók nagy többsége jó elméleti felkészült-

séggel, valamint a tanitásban hasznositható módszertani müvelt-

séggel kezdi el munkáj át ;." INógrád m ,I
Világos, hogy e ponton is van ellenkép, mint ahogya kö-

vetkező megjegyzések sejtetik: "paz í cho Lőg í.aí, ismereteik meg-

alapozása is kivánni valót mut at". IBors od m , I Az újban, a kor-

szerüben való szinvonalukat a következő óhajok más oldalról

mutatják meg: "Fiatal kollégáinktól azt várnánk, hogy ismerj é k

a legmodernebb, a legkorszerübb elméletet, és annak megvalósi-

tására törekedj enek már pályájuk kezdetén is." IHajdú-Bihar m ,I
Egy másik megjegyzés kritikájában több megértést árul el a kez-

det kezdetén: "Általános lélektani, pedagógiai ismereteik meg-

vannak ugyan, de ezeknek az elveknek konkrét esetekre való al-

kalmazásában nincs gyakorlatuk." ISzolnok m.1 Gondolom, hogy

tényleg ez a valóság, amely szerint "van egy kis tábor, amely

kényelmes, elmé.leti ismereteik szegényesek, igy náluk az elmé-

let és gyakorlat kapcsolata nem érvényesül". IBékés m.1

Az erős tempóju élet, "a gyorsuló idő" a legkorszerübbre

ösztökéli a tanitót és a jó szakmai felkészültséget még jobbá

szeretné tenni: "Munkájukban még csak nyomokban lelhetők fel az

un. korszerü elemek, mint pl. az önállóságra nevelés, az értel-

mi erők fejlesztése, a tanulók osztályszinten való manipulált a-

tása, a jártasságok, készségek és képességek tudatos, célratörő

fejlesztése, a folyamatos gyakorlatok előrelátó megtervezése •

Alig tapasztalható a kisérletezés." ISzabolcs-Szatmár m.1 Ha-

sonló szellemü az a kivánság is, amit a képzés javitására aján-

lanak Tolna megyéből : "Az oktatási folyamat korszerüsitése: a

különféle óramodellek ismerete, hogy képes legyen az osztály

munkáj át differenciálni és a csoportmunkát alkalmazni."
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Sok utalást találunk a jellemzésekben a hivatástudat és

tartalmi felkészités szintézisére: a "pedagógiai szellemi al-

katra", a pedagógusi személyiségre. Természetesen fokozatosan

áll elő, érik meg az, amit "pedagógusi vénának", igazi tanitó-

nak, nevelőnek mondunk. Végzett hallgatóink közül soknak a fej-

lődése mutat ebbe az irányba. Számtalanszor ismétlődik pl. az a

megállapi tás, hogy előadásokat tartanak, "bemutató tanítással

bizzák meg őket". Magam is láttam ilyen bemutatót, és egy ki-

csikét büszke is voltam rá. Van bennük pedagógiai kezdeményező

erő, türelmetlenség az újnak a megpróbálására. "Ahol kedvező a

pedagógiai légkör, megértéssel fogadják kezdeményező készségü-

ket, bátoritják őket, hasznos frissitői lesznek a kollektivá-

nak. Bátor kiállásuk, őszinteségük, vitakészségük közismert."

/Szolnok m./ "Uj szint, pezsgőbb életet hoznak egy-egy tantes-

tület életébe. Fogékonyak az új iránt." /Baranya m.1 " ..• órái-

kat otthonosság, baráti légkör és az első, második osztályokban

csaknem mindenütt a játékosság jellemzi" ••• "Tani tási óráik jól

felépitettek, a korszerü didaktikai követelményeknek megfele-

lőek. Nemcsak az ismeretek elsajátitására, hanem a készségek

kialakitására is gondot forditanak. A megértést sokoldalú szem-

léltetéssel segitik elő. Sokan fáradoznak szemléltető eszközök

.elkésziRQPONMLKJIHGFEDCBAt rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés én ;" ••• "Több iskolában fiatal nevelő szorgalmazta az

audió-vizuális eszközök beszerzését, annak használatát." - Ez

az értékelés jelzi a fiatalok próbálkozását a csoportfoglalko-

zással, az önálló ismeretszerzésre való neveléssel, és igy foly-

tatj a: "Több végzett hallgató módszertani fe lkészültsége olyan

jónak bizonyult, hogy bemutat6 tanításra kérik fel; az új mód-

szerek terjesztői, kis továbbképzési körök munkaközösségének

vezetésével bizzák meg." /Pest m.1 "Néhány esetben a bemutató

tanitást ők tartották, sőt ezt a feladatot szivesen vállalják."

IBékés m./ Ugyanezt rögziti a zala megyei értékelés, és igy

folytatja: nA biztos óravezetés kialakult bennük, illetve rövid

ldőnbelül kialakul. A szemléltető oktatásra, sétákra gondosan

felkészülnek, tanitványaiknak megfigyelési szempontokat adnak,

gyüjtéseket végeztetnek. Az összefüggések, törvényszerüségek

feltárásán keresztül a logikus gondolkodásra nevelik tanitvá-

nyaikat. "
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Persze ez sincs minden esetben igy, mert különben csoda-

lenne, már pedig itt sincsenek csodák. A sok dicsérő szó mel-

lett azt is szóvá teszik az értékelések, hogy bár óráik mutató-

sak, a formai elemek jól érvényesülnek bennük, "de háttérbe ke-

rül a tanulói tevékenység. a tanulói elemzés, a rögzités, az

alkalmazás", ••• 8s hogy "sokat kérdeznek, sokat szerepelnek,

részletekkel bibelődnek, legtöbbször igen látványosan. Kevésbé

alkalmazzák a problémafelvetést, az egységekben való gondolkod-

t.atáat "; ISzabolcs-Szatinár m. I Világos, hogy többször felhang-

zik a kritika a közvetlen nevelés, a nevelői folyamat fogyaté-

kosságai miatt. liAkikerül t hallgatók nevelési irányul tságuk

/a nevelői munkában való járatlanságukl területén mutatnak fo-

gyatékosságokat". IBaranya m ,I A felsőfoku tanitóképzés a peda-

gógiai munka nevelési oldalát illetően adjon még jobb, alapo-

sabb felkészitést: kapjanak alaposabb tájékoztatást a hazafias,

közösségi nevelés terén. IBorsod m.1 "Az erkölcsi, hazafias és

világnézeti nevelés reális abb és gyakorlatiasabb jellege dom-

borittassék ki." IBékés m.1 "A nevelés folyamatának megtervezé-

sében a többség járatlan, s erre való irányitásuk, sok gondot ad

az iskolák igazgatóinak. " ITolna m ,I
Ezek a megjegyzések komoly figyelmeztetők valóban a szá-

munkra, viszont a nevelés munkája az elméleti képzettségen túl

sok személyes tapasztalatot, tényleges gyakorlatot igényel. Vi-

lágosan látják ezt a megyék illetékesei, mert sok esetben gya-

korlatlansággal magyarázzák volt hallgatóink,pedagógiai hibáit,

tévedéseit, és nem varrják a képzők nyakába, s többen ajánlják

a gyakorlat további bővitését.

A legegyöntetübbek az értékelések végzett hallgatóink

gyermekszeretetérol. Egyetlen jelzés sincs, ami ennek az ellen-

kezőjét csak sejtetné is. A testi fenyités kifejezés elő sem

fordul az egész anyagban. És ez véleményem szerint rendkivül

jelentős mozzanat, ami részben logikus következménye is a szo-

cialista pedagógiának, de érdeme is a képzők munkájának. A pe-

dagógusképzés más szintjein ui. nem egészen ez a kép. Réaz e van

ebben bizonyára, hogy a 6-10 évesek még erősen kötődnek neve-

lőikhez, könnyebb a vezetésük, de annak is, hogy az alsótagoza-

ti nevelőképzésben a gyermek, a tanuló mint pólus sokkal megha-

tározóbb a szaktárgyi vonzásnál. S az sem közömbös, hogya ta-



nitó gyermekszeretetére a gyermek visszhangzó szeretetválasza

a megerősités. A megyei értékelésekben ez igy jelenik meg: "A

tanulók nagyon szeretik a "fiatal tanitónénit", "tanitó bácsit"

/sajnos ez utóbbiból egyre kevesebbet kapunk/o E szeretet irán-

tuk abból adódik, hogy sokat tartózkodnak a gyermekek között, a

tanitási óra szüneteiben mindig az udvaron vannak, az uttörő

munkában részt vesznek. /Pest m./ Egy másik megjegyzés: "A fia-

tal tanitók személyiségének egyik legpozitivabb vonása, hogy

szinte valamennyien szeretik a gyermeket. Legtöbbször a hiva-

tástudat táplálja ezt az,érzést. Az sem közömbös, hogya gyer-

mekek mennyire ragaszkodnak a fiatal, lelkes tanitókhoz. Ezen

keresztül a szülők is megbecsülik, értéke lik nevelőmunkáj uka.t;."

/Szolnok m./ "Fiatal nevelőink munkájuk végzése közben mind a

tanitási órán, mind a tanitási órán kivül tanitványaikkal ked-

vesek, barátságosan és szeretettel foglalkoznak velük". /Zala

m./ Jól tudjuk, hogy a cigány tanulók mennyire megnehezitik,

próbára teszik a nevelő munkáját az alsóbb osztályokban is, s

mégsincs ennek kellemetlen visszhangja. Magam is vizsgálódtam

végzett hallgatóink gyermek iránti szeretetének kérdésében, és

azt találtam, hogy sehol semmi rossz érzés, semleges tartózko-

dás vagy elidegenedés nincs e téren nevelőinkben. A gyermekek,

még a nehezebben tanulók is nevelhetők és az öröm forrásai, a

felelősségérzet ébresztői." "Kis tanitványaikkal kielégitően

foglalkoznak. Pl. jó a viszonyulásuk a cigánytanulókhoz. Vé-

letlenül sem bánnak velük durván." /Nógrád m ,/

Az igazi tanitó számára - aki iskolatörvényünk intencióit

magáévá teszi - a tennivalók, a kötelességek nem fejeződnek be

az oktató-nevelő munkával, hanem tovább gyürüznek a tudat- és

magat~rtásformálás, a politikai és társadalmi élet széles vize-

in. Ez a tanitó társadalmi munkája, ami szintén gyakran vissza-

térő témája és alapja a végzett hallgatókról szóló megyei érté-

keléseknek. "Társadalmi tevékenységük.sokoldalú, szivesen vál-

lalják •.Többségük az ifjúsági szervezetben is tevékenykedik, de

megtalálhatók könyvtáros, népmüvelő, TIT előadó minőségben."

/Borsod m./ "Nem idegenkednek az iskolai vagy iskolánkivüli

többlet-munkától. Szivesen tevékenykednek kisdobosok, úttörők

vagy kiszesek körében." /Szabolcs-Szatmár m./ "A nép, a társa-

dalom gondjaiban való osztozás abban jelentkez~k, hogy résztrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vesznek a KISZ mozgalmi életében." ISzabolcs-Szatmár m.1 "kz

úttörő munka rendkivül sokrétüségét, szinességét, változatos

tevékenységi formáit eredményesen felhasználják a világnézeti

nevelés érdekében." IZala m.1

Bár az ifjúsági mozgalomban való részvétel a legadekvá-

tabb és leggyakoribb társadalmi tevékenységi szintér, másutt

is megtaláljuk végzett hallgatóinkat az értékelések tanúsága

szerint. "Közülük sokan részt vállalnak a falu kultúrális éle-

tének irányitásában. Több fiatal tanitó mint müvelődési ház

igazgató tevékenyen közremüködik a fiatalság összefogásában.

Hogy a falu megbecsüli, értékeli fiatalos lendületüket, azt az

is bizonyitja, hogy nem egy községben pártitkári, vb elnökhe-

lyettesi munkakört töltenek be a fiatalok. Találunk közöttük

szakszervezeti bizalmit, tanácstagot , KISZ-ti tkárt stb." ISzol-

nak m.1 Saját vizsgálódásaim szerint ezek még kiegészülnek a

Hazafias Népfront-i funkciókkal, az MSZMP oktatási felelősi po-

zicióval, Nőtanácsi és különböző tanácstagokkal, Ifjúsági Vö-

röskereszt, szakmaközi bizottsági titkársággal, szakkörvezetés-

sel, analfabéta-oktatással, ifjúságvédelmi bizottsági, énekka-

ri tagsággal, stb.

Azonban itt sem egyértelmü a helyzet. Több megyéből kriti~

ka is elhangzik, pl. igy: "A társadalmi munkák vrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAég zé aé ben nem

sokat tudnak segiteni a testület tagjainak, mert rendszerint

lakásuk távol van munkahelyüktől, és ha szabad idejük van azon-

nal sietnek haza lakásukra. Részben ezért n épRQPONMLKJIHGFEDCBAt eLen aKISZ."

IBékés m.1 Egy másik nyilatkozat a képzésnek á következőt ajánl-

ja figyelmébe: '.'Afelelősségérzetet szélesebb körben kellene

erősiteni, hogy vállalni tudják a szocializmus épitésével járó

feladatokat és ebben öntevékenyek lehessenek." ISzabolcs-Szat-

már m.1 Sok helyt kiemelik a tanitó népmüvelői tevékenységét,

másutt viszont ezt olvashatjuk: "Fiatal tanitóink sorai között

sajnos nem tapasztalunk megfelelő érdeklődé,st a népmüvelési

munka irán~, pe~ig ezirányú munkájukra falvainkban nagy szükség

lenne." IZala m.1 .

A megyékben müködó szakfelügyelők a következő problémákban

jelzik a képzés fogyatékosságait: alaposabb felkészitést az

összevont osztályok pedagógiájára, a készségek kialakitására, a

gyakorlás változatos módjainak megismertetésére, a tanmenetek

- 31 .,..



és munkatervek készitésébe való jobb bevezetésre, a Tanterv és

Nevelési terv alaposabb ismeretére, az osztályvezetői, osztály-

főnöki munkakör megismertetésére, az értéke lés és osztályozás-

ban való jobb készségre, a fegyelmezés változatos módjainak el-

sajátitására, a nehezen nevelhetőség problémáira, a napközi

otthonok munkájrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAába való alapos abb betekintésre, az adminisztrá-

ció megtanitására. Érintik a megyei ajánlások a felvétel javi-

tását is, ami jobban lehetővé tenné a pedagógusi alkalmasság,

rátermettség felismerését.

Az adott lehetőségek határt szabnak a kép további gazdagi-

tásának,de azt hiszem az idézett megállapitások semmi kétséget

nem hagynak afelől, hogy a mérleg serpenyője melyik oldalra

billen. Most csak az a kérdés, hogy e kép igaz tükre-e a való-

ságnak, e módszer ui. feltételezheti a megállapitások tenden-

ciózusos csoportositását. Hogy az összkép pozitiv, hadd idéz~

zem a hitelesség kedvéér~'a megyék értékeléseinek egy-két végső

summázatát. Ime: "általánosan leszögezhető, hogya tanitóképzőt

végzett nevelőkkel jó eredménnyel lehet dolgozni. Felkészültsé-

gük jól megalapozott." ISzabolcs-Szatmár m./"Összegezve megál-

lapithatjuk tehát, hogy az új tipusú felsőfokÚ tanitóképzés

előrehaladást jelent a középfokú képzéssel szemben mind szakmai,

mind politikai, világnézeti. szempontból, valamint az oktató-ne-

velő munkához szükséges készségek elsaj átitása szempontj ából."

IZala m.1 És végül: "Átszervezett tanitóképzésünk a kezdei ne-

hézségek leküzdése óta beváltotta a hozzáfüzött reményeket, jól

szolgálja nevelő-oktató munkánkat, s igy társadalmunk célkitü-

zése it is." IBács-Kiskún m ,I
A társadalom a jó tanitóképzés mellett a tudomány, első-

sorban a pedagóg~~i tudományok müvelését, a tanitók továbbkép-

zésát is elvárja a képzóktól. Az elvárásoknak a teljesitése

ezeken a teriileteken is megtörtént. Ezt sok megállapi tás igazol-

ja. Hadd idézzem itt csak dr. Jausz Bélát, egyik tanulmányában

a következőket mondja: "•.•a tudományos kutató niunka, amely ép-

pen az utóbbi néhány év során lendült örvendetesen előre, nem-

csak a tanárképző főiskolák tanszékein, hanem a tanitó- és óvó-

nőképző intézetekben is folyik az eddig megjelent évkönyvek sok

kitünő közleményének bizonysága szerint". lA pedagógusképzés

néhány kérdéséről. Ped.Szle. 1967. 2.sz. 103.0./ Hasonló megál-
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lapitást tesz dr. Maj zik Lászlóné is: "a taniRQPONMLKJIHGFEDCBAtrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő ké pző k tanárai

neveléstudományunk értékes, széles területen tevékenykedő mun-

k á s a í , akiknek közleményeitmindenkor érdeklődéssel várj a mind

a neveléstudomány, mind az iskolai gyakorlat" /Tani tóképző In-

tézetek Tud. Közleményei II. Fed.Szle. 1966. 7-8. sz. 750.0./

Ha az itt idézett eredmények egy pillanatra kielégitenek,

megnyugtatnak, megállásra, pihenésre semmiképp sem késztetnek.

Épüló társadalmunk, kiteljesedő kultúrális forradalmunk, a ter-

melés, tudomány és technika óriási fejlődése, a müvészetek gaz-

dagodása mínd arra késztetnek, hogy tovább keressük, kutassuk,

szorgalmazzuk s mindig korszerüen végezzük a tanitóképzés fel-

adatait.
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Korreferátum az 1. témához

Miklósvári Sándor osztályvezető

/Müvelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztály/





Igen tisztelt Tudományos Ülésszak!

Kedves Elvtársak!

Ab1an a szerencsés helyzetben lehettem, hogy nemcsak most

hallgathattam végig Kiss Lajos referátumát, de már korábban is

olvashattam, és igy volt alkalmam a magam mondanivalóját .össze-

vetni az ő szándékaival.

Amellett, hogy nagyegyetértéssel fogadtuk a tanitóképző

intézet részéről azt, hogy erre a tudományos ülésszakra egy

ilyen témáju, központi referátumot tüzzön napirendre, meg kell

mondjam, hogy nemcsak nehéz vállalkozásnak itéltük ezt, de most

hallva is ezt a referátumot,azt hiszem, hogy egy dicséretes

teljesitése volt ennek a vállalkozásnak, Kiss Lajos részéről.

Miután teljésen egyetértek az elhangzottakkal, engedjék meg,

hogy az én korreferátumomnak legyen olyan funkciója is, hogy

saját mondanivaló im mellett aláhúzzam, kiemel~em a referátum

egyes megállapi tásaiRQPONMLKJIHGFEDCBAt .

Azt hiszem,helyes az a módszer, hogya tanitóképzés eredmé-

nyeiről, szinvonaláról kérdezzük meg a fogyasztókat, a t~~ácso-

kat, akik alkalmazzák, foglalkoztatják azokat a fiatalokat, aki-

ket a tanitóképző intézetek kibocsátanak. Helyes dolog megkér-

dezni a tanácsokat, elégedettek-e a képzés mai eredményeivel,

milyen kivánságaik vannak, milyen észrevételeket tesznek a kép-

zéssel kapcsolatban. Amint a referátumban hallottuk, érdemes

volt ezt a módszert választani, sok érdekes, ha még itt-ott ud-

varias megállapitás, vagy válasz is érkezett, dé mégis figye-

lemre méltó pro és kontra az a vélekedés, ahogyan a tanácsok

látjrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAák a tanitóképzés mai helyzetét, eredményeit, problémáit.

Kiemelném azt, hogy ezekre a kapcsolatokra a tanitóképző inté-

zetek és a tanácsok között a jövőben is nagy szükség van. En-

gedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban csak egyetlen problémára -

utaljak, a továbbképzésre, amely most abban az irányban 8rősö-
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dik és fejlődik, hogy azok az intézmények, amelyek pedagógus~ép-

zéssel foglalkoznak, a jövőben mind intenzivebben a pedagógus

továbbképzést is magukénak tekintik, mint feladatot. Ez az új

funkció nem minden részében új, hiszen hagyományai vannak a pe-

dagógusképző intézmények továbbképzési szereplésének. Ez a

funkció egy objektiv lehetőséget ad a jövőben egy rendszeresebb,

egy tervszerübb és mindenképpen egy tartalmasabb együttmüködés-

re a tanácsokkal. Ki kell ezt a lehetőséget használnunk, hogy

azok a tapasztalatok, amelyek felhalmozódnak a tanácsok gyakor-

latában, ezek valóban a gyakorlati élet visszajelentéseiként

eljussanak a tánitóképző intézetekhez és lehetőséget adjanak e

tapasztalatok birtokában a tanitóképzés tartalmi, módszertani

munkájának állandó fejlesztésére.

Kedves Elvtársak! Ugy gondolom, hogy az a bázis, amelyen

meg kell itélnünk a mai tanitóképzés eredményeit, szélesebb az

iskola bázisánál, feltétlenül társadalmi. méretü. Utalt erre

Kiss elvtárs referátuma. Én azonban nagyobb jelentőséget tulaj-

:ionitok ennek a bázisnak, ezért szeretnék erről röviden szólni.

Jgy gondolom, hogy nekünk nagyon tudatosan - s ezen azokat ér-

tem, akik a tanitóképzéssel foglalkoznak - alaposabban figye-

lembe kell vennünk a társada~om fejlődésében mutatkozó változá-

sokat, amelyek visszahatnak a tanitó személyiségének társadal-

mi, tehát nemcsak iskolai, de szélesebb értelemben vett funkció-

jának alakulására. Mindannyian tudjuk, hogy nemcsak az iskola

más ma napjainkban, hanem a társadalom is. Csak egy-két felvil-

lantás erejéig hadd illusztráljam ezt a problémát a falu tani-

tójának a modellj én, ami ugyan azzal a veszéllyel jár,hogy le-

egyszerüsiti a kérdést, de mégis világosabbá, meggyőzőbbé te-

szi. Látnunk kell azt, hogy 30-40 évvel ezelőtt a tanitó kizá-

rólagos vezető szerepet töltött be a falun. És attól kezdve,

hogy tanitó volt és kántor, és szövetkezeti könyvelő, és tanács-

adója volt a népnek, a kérvény irástói, a hétköznapok legegysze-

rübb kérdéseiben is, a mezőgazdasági termelésen át, sok minden

apró kérdésben. Látnunk kell, hogy ma a'fejlettebb társadalmi

és gazdasági viszonyok között alapvetően megváltozott ez a funk-

ció. Ha csak arra az egyetlen összefüggésre utalok, hogy ma az

általános iskolai pedagógusok száma közel háromszor annyi, mint

ezelőtt 30 évvel, máris nyilvánvaló, hogy ez a mennyíRQPONMLKJIHGFEDCBAs é grqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí, növe-
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kedés nagyon jelentős minőségi változást eredményezett, egy mi-

nőségében egészen más munkamegosztást a mai társadalom tanitó-

sága között. S emellett látjuk, hogya társadalmi fejlődés

eredményeként megjelennek a tanitó mellett azok a szakemberek,

azoknak a szakembereknek a hosszú sora, akik ma a társadalmi

fejlődés eredményeként formálják az egész nép életét, ott állnak

a termelés frontján mint mezőgazdasági mérnökök, agronómus ok,

állatorvosok és igy tovább és igy tovább. Lényegesen módosult

tehát ebben a helyzetben a tanitó szerepe. Talán a meggyőzőbb

érvelés kedveért válasszuk ketté, hogy milyen igények vannak az

iskolai funkciót tekintve a ma tanitójával szemben, és milyenek

az iskolán kivüli társadalombán, ezen a nagyobbik bázison. S

amit itt Kiss Lajos elmondott, csakmelegen lehet üdvözölni és

teljesen azonositanunkkell azzal a hivata.los állásponttal,

amely má a tanitó iskolai funkciójának teljesebbe, értékesebbé,

nagyobb hatásfokúvá tétele érdekében első helyre teszi azt az

igényt, amely a világnézeti meggyőződés tekintetében áll fenn a

ma tanitójávalszemben. Nem utolsó sorban a hivatástudat,amely-

lyel kapcsolatban joggal könyvelhetnek el szép eredményeket ta-

nitóképző intézeteink és nem utolsó sorban a mesterséghez való

mind nagyobb igényü hozzáértés.

Hadd emeljem ki ebből a hármasból - világnézet. hivatástu-

dat. mesterséghez való ,jobb.hozzáértés - a következőket. Nyil-

tan és őszintén vallanunk kell és ez kell, hogy képzőmunkánkat

is befolyásolja, meghatározza: olyan világnézeti meggyőződés

kialakitása, amely korszerü müveltségen alapszik és nem frázi-

sokon, azért fontos a kor tanitója számára, mert ez a világné-

zeti alapállás és meggyőződés jelent számára biztositékot okta-

tó-nevelő munkájához, vezérfonalat a szocialista nevelés tar-

talmasabb megoldásához. Ha ő telitve van e kor világnézetéveI

és ezt meggyőződéssel vállalj a, akkor számára - hogy úgy mond-

jam - automatikusabbá válik, messze könnyebbé válik azoknak a

nevelési problémáknak a megoldása, amit előir a tanterv, a neve-

lési terv. E tekintetben még sokat kell tennünk, magasabb szin-

vonalra kell emelnünk a fiatalon képzett tanitók világnézet~

alapállását, meggyőződését, mert ezzel adjuk meg azt a lökést

munkájukhoz, amely őket átsegiti az oktatás-nevelés minden prob-

lémáján.
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De korszerübbé kell tennünk a mesterséghez való hozzáér-

tést is. E tekintetben is joggal büszkélkedhetnek eredményekkel

a tanitóképzők. Hogy úgy mondjam, klasszikus eredmények ezek.

Értsen szakmájához, mesterségéhez a tanitó, mégis vannak alap-

vető problémák, amelyek az iskolai oktató-nevelő munka tartalmi

fejlődéséből erednek és ezekre kell nekünk megfelelő felkészi-

tést adnunk a fiatal szakemberek számára. Távol áll tőlem, hogy

elhamarkodottan, könnyelmüen általánositsak. De mégis egy-két

mellbevágó probléma fölvetésével, hadd húzzam alá ennek a kér-

désnek a fontosságát, időszerüségét, hogy ebben a kérdésben, a

mesterséghez való hozzáértés nagyobb igényü megoldásában milyen

sok tennivaló van még a képzésben. Beszélgettem egy harmadéves

kis kOllektivával, - 21-en vettek részt - akik visszatértek a

szakmai gyakorlatból az elmúlt tanévben. Két kérdést tettem fel

nekik. Milyen olvasás-gyakorlási módszereket tanultak és mit

tartanak a pedagógia tanitása szerint a fegyelmezés legjobb esz-

közének. Ez utóbbi kérdésre nem tudtak választ adni, teljesen

tanácstalanul álltak és néztek velünk szembe. Az első kérdésre

pedig kollektiv munkával - ismétlem, 21-en voltak - négy mód-

szert sikerült összeszednünk. Én most, mint hivatalos funkcioná-

rius, ezt összefüggésbe hozom azzal, hogy az általános iskolábar.

egy reformtanterv van bevezetve. Vannak akik azt mondják, hogy

az alsó tagozat tanterve laza. Ez a lazaság - idézőjelben hasz-

nálom - abból következik, hogy az előző tantervben joggal kér-

ték az illetékesek azt, hogy legyen lehetőség a gyakorlásra, a

készségfejlesztésre, hogy megbizhatóbb szinvonalon álljon a

szakrendszerü oktatás rendelkezésére a gyerek, tudja használni

alapvető készségeit. Ma azt mondják,laza az alsó tagozat tan-

terve, de továbbra is mondjuk, baj van az alapvető készségekkel.

Az 5. osztályban nem változott meg lényegesen a helyzet, az

alapvető készségek dolgában. Én tehát azt mondom, hogy nekünk a

tanitók felkészitésében fel kell figyelnünk erre, megtanitjuk-e

a jelölteket a gyakorlás módszereire, egyáltalán hogyan kell

módszeresen, minél több eredménnyel feldolgozni az alsó tagozat

tantervét. És, hogy ennek a - szinte semmitmondó - olvasás-gya-

korlási módszernek, amit itt négy módszer ismeretével vállaltak

ezek a fiatalok, a megdöbbentő helyzetét még jobban illusztrál-

jam, hadd mondjam azt, hogy - és nagy örömmel kell mondani,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hisz ez a biztositéka annak, hogya tanitóképző intézetek képe-

sek nagyobb igényü módszertani felkészitésre - hadd mondjam

azt, hogy a Jászberényi TanitóképzőIntézet gondozásában és ku-

tat~ainak eredményeként megje~ent könyvben csak a 4. osztály-

ban 130-féle olvasás-gyakorlási módszert ajánlanak a tanitókép-

ző tanárai. Nos, azért mondom ezt, hogya tanitóképző intézetek

tanárainak tudományos alkotómunkássága, tevékenysége hassa át

a képzés tartalmát, módszerét, gyakorlatát. És ezek az eredmé-

nyek tevődjenek át a fiatal szakemberek képzésének tartalmába

és módszereibe, mert nagyon sok tennivalónk van még a tekintet-

ben, hogy a mesterséghez való hozzáértés korszerübb, nagyobb

igényü legyen. Egyébként ezeket a nézeteket valljuk a tanitó-

képzés korszerüsitésének politikájában is. Ebben a körben köz-

ismert, hogy 1970. őszén térünk át uj dokumentumok alapján egy

korszerübben végiggondolt és megszervezett tanitóképzésre. Azt

hiszem,nem alap nélkül füzünk nagy reményeket ahhoz, hogy mind

a világnézet, mind a hivatástudat, mind a mesterséghez való

felkészités kérdésében előre fog lépni a tanitóképzés.

Kedves Elvtársak! Ami pedig a szélesebb bázist illeti -

hiszen ez mind az iskolai bázisra vonatkozott elsősarban, bár

nem független a tanitó személyiségének egészének megitélésé-

től - azok mellé, akiket Kiss Lajos referátumában, annak végén

emlitett, helyesen emlitett, hadd mondjam nagyobb hangsúllyal:

a mi társadalmunkban, a szocialista társadalomban, egy korsze-

rüen képzett tanitónak sokkal közéletibb embernek kell lennie,

önálló alkotó munkára képesebb személyiségnek kell lennie, aki

a ~aga politikus, közösségi szereplésével képes arra, hogy azt

a társadalmi közeget, amelyben él, amelyben dolgozik, valóban

közösséggé alakitsa, szervezze, hogy ebben ő vezető szerepet

játsszon.Tehát egy politikusabb, közéletibb embernek kell len-

nie a mai tanitónak és az ezekhez szükséges ~nditékot is a kép-

zés folyamatában kell megkapnia. Azt hiszem, az pedig teljesen

világos mindannyiunk előtt, és_ezt örömme l regis ztrálhatj uk ,

hogya kultúrális élet különböző szféráiban, a népmüvelési mun-

kában, az állami, párt, tömegszervezeti élet sok-sok funkcióján

is csak akkor tud helytállni az általunk korszerüen képzett ta-

nitó, ha személyiségében viseli ezt a politikusabb, közéletibb

szerepet. E tekintetben sok még a tennivaló a mai tanitóképzés-



ben, de azt hiszem, hogy a gyakorlati életnek azok a vissz"á.je-

lentései, amelyek e tekintetben tartalmaznak elismerő, vagy el-

marasztaló kritikákat, megj egyzéseket, szintén fogj ák tudni se-

giteni tanitóképzésünk mai munkáját, hogy ilyen értelemben is

korszerübbé, eredményesebbé válhassék a tanitóképzés.

Végül engedjék meg, hogy ezt a kicsit hosszabbra szabott

korreferátumot, Kiss Lajos engedélyével ugyanazokkal a szavak-

kal fej ezzem be, kiemelve ennek a referátumnak a rezüméj ét, amí

én nagy meggyőződéssel vallok, és azt hiszem, hogy mindenképpen

igazságos választ ad arra a kérdésfeltevésre, hogy hogyan elé-

giti ki tanitóképzésünk mai társadalmunk igényeit. Ezt mondotta

befej ező szavaiban Kiss Lajos: ha az itt idézett eredmények ess
pillanatra kielégitenek, megnyugtatnak, megállásra, pihenésre

semmiképp sem késztethetnek. Épülő társadalmunk, kiteljesedő

kultúrális forradalmunk, a termelés, a tudomány és a technik~

óriási fejlődése, a müvészetek gazdagodása mind arra késztetnek,

hogy tovább keressük, kutassuk, szorgalmazzuk s mindig korsze-

rüen végezzük a tanitóképzés feladatait.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Korreferátum az 1. témához

Hollósy Tibor intézeti tanár

A SZOMBATHELYI TANITÓKÉPZŐ INTÉZETBEN VÉGZETT

TANITÓK POLITIKAI, SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI

BEILLESZKEDÉSÉRŐL



-



Ha valaki azt az általánositást kockáztatná meg, hogy mos-

tanában sok "ifjusági belügy" foglalkoztatja közéletünket - úgy

gondolom, nem volna szükség vitába szállni vele. Egyrészt azért,

mert erről a mezőről mindnyájan összeállithatnánk egy meglepően

szines, változa tos csokrot; másrésztrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAazért , mert társadalmunk-:-

ban nem új az ifjuságcentrikusság, melyet még jobban homloktér-

be emel a végrehaj tása közben is módosuló éa r-ef.orrné Ló dó okta-

tási reform sokféle gondolata.

A fiatalság 'életének irányitása távolabbi dátumok felé, a

nemzet, a nép holnaputánja felé mutat. A jelen és a jövő egy-

fajta összefonódása ez 1

A jövőt készitik elő tehát azok a viták, értekezések, an-

kétok, melyek vizsgálják, vitatják - hogyan áll helyt ifjusá-

gunk, vagy annak valamelyik rétege a haza épitése és védelme

különböző, korunkban egyre bonyolultabbá és i~ényesebbé váló

feladatainak teljesitésében. Jó állampolgárai, katonái és jó

szakemberei +esznek-e a szocialista társadalomnak, vagy csakRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,

egyszerüen léteznek benne, élnek anélkül, hogy az életformát

tudatosan vállalnák és alakitanák?

Korreferátumom a fenti problémákat tornyozza egy szükebb

területen. Azt vizsgálja, hogy tanitóképző intézetünkből kike-

rülő végzett hallgatóink mennyiben váltják valóra az újtipusú

képzés céljait és feladatait a gyakorlatban, az életben.

Ugy gondoljuk, hogy egy'új intézménynél fokozottabban fenn-

áll a morális szakmai és társadalmi kontroll. Ez a társadalmi

felelősségérzet inditotta intézetünket is arra, hogy megvizs-

gáljuk végzett hallgatóink különböző szempontú beilleszkedését

a társadalomba. Viszonylag könnyü egy ipari üzem, gazdaság ter-
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mékeinek minőségét megállapítani, de egy nevelőképző intézmény

eredményességét, végzett hallgatóink szintjét nem lehet csak

mennyiségi mutatókkal összevetni. A szellemi munka, igya neve-

lés és oktatás is minőségi megitélés kérdése. Az erre való vál-

lalkozás együttjár a sajnálatos tévedések kockázatával, pro és

kontra a helytelen általánosi tások veszélyével. Mindezek azon-

ban nem te-szik lehetetlenné az ilyen természetü vizsgálódáso-

kat, csak megnehezitik azokat.

A rendelkezésünkre álló viszonylag legjobb módszerek és

helyes alkalmazásuk sem óvnak meg azonban egy olyan veszélytől,

amely ott leselkedik az eredményt váró iróasztala mellett. Ne-

vezetesen az a maximalista szemlélet, amely fiatal tanítóink

teljesitményét·az eszményi pedagógus eredményeivel kivánja ösz-

szehasonlitani, vagy legalább is a 10 éves gyakorlattal rendel-

kező tanító legyen a mérce.

Ezért mi igy tesszük fel önmagunkban a kérdést:

- alkalmassá váltak-e hallgatóink szakmai-ideológiai szem-

pontból, hogy biztonságosan kezdjék meg gyakorlati ~jködésüket,

- rendelkeznek-e erkölcsi-politikai érzékenységgel,

- megvan-e bennük a kezdéshez szükséges hivatásérzés: az

iskola- és gyermekszeretet,

- áthatja-e mindezt egy olyan szemléleti alap, amely a

gyakorlatban jelentkező nehézségek és prOblémák vállalását je-

lenti, és ezeket erkölcsi-politikai szinten meg akarják-e olda-

ni?

Világos tehát, hogy a beilleszkedés problémáit a cimben

foglalt, de az előbbi részletezés szerint a pályakezdés nem

könnyü időszakában vizsgáljuk.

Hozzászóláso.m csak megerősiti az előadásban elhangzottakat

- és a továbbiakban a társadalmi igény kérdéseit elsősorban

csak az ideológiai-politikai-társadalmi beilleszkedés oldaláról

taglaljuk.

Végzett hallgatóink az intézeti közösségből egy összetet-

tebb közegbe, a társadalomba kerülnek, ahol új munkájukat meg-

kezdik, életük, személyiségük tovább alakul. Éppen ezért nem

hagyhatjuk figyelmen kivül azokat a tényezőket, amelyek a fia-

tal tanító munkáját alakitják, meghatrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAár-oaaák, Természetesen a
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legjelentősebb az a társadalmi berendezkedés és légkör, amely

az egész ország éietét, munkáj át determinálja.

Konkrétan azonban az adott falu politikai-erkölcsi-gazda-

sági helyzete az, amely a beilleszkedést igy vagy úgy formálja.

Ez a formálás azonban már a kezdéskor kölcsönös a falu és tani-

tóink viszonylatában. Tapasztalataink szerint a hatás nem adek-

vát módon nyilvánul meg végzett hallgatóink részéről. Azaz túl-

nyomórészt nem az adott község esetleges visszahúzó erői jelent-

keznek a tanitói munkában,. hanem a tanulmányai során kialaki tott

világnézet és az intézetben szerzett modern szakismeretek alkal-

mazása mutatkozik meg ellenhatásként •

Mindazok, akik közelről és folyamatában látják végzett

hallgatóink munkáj át, emberi magatartását, szivesen állapi tják

meg az e téren is ki emelkedő telj esitményt. Elismeréssel rögzi-

tik, hogyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-képe aek ebben a szemléleti harcban a maguk területén

eredményeket elérni, képesek a sz ü Lő k irányitására, pedagógiai

kultúrájuk emelésére, a felnőttek nevelésére.

Bebizonyosodik, hogy fontos a környezet, de nem abszolút

meghatározó tényező az ideológiai munka területén sem. Számunk-

ra tehát tovább is az az érde kea , hog y hogyan alakit az ifjú

tanitó.

A másik fontos alakitó tényezője a beilleszkedésnek az

adott nevelőtestület hatása. Nem közömbös, hogy ez a testület

kialakult közösség-e, van-e pedagógiai kohéziój a, emelkedett

munkatársi arculata, - vagy csak a közös munkahely kényszeriti

egybe tagjait és az iskolai munka hivatásérzésből fakad, vagy

szürke óraadás-e? Azaz miféle normák, világnézet jellemzi a

testület alaphangját, az iskolai közösség homogén, vagy hetero-

gén jellegü? Ugyanis a kezdő nevelő számára az első nevelőtes-

tület az élmények megragadó erejénél fogva emlékezetes és meg-

határozó pedagógiai küzdőtér. E tekintetben nagy szerepe van

iskoláink igazgatóinak, akik felelősek a pedagógiai-világnéze-

ti-politikai egységért - és fiatal nevelőink pályakezdéséért.

Kétszeresen fontos, hogy kezdő tanitóink mellett a kezdés nehéz

időszakában pedagógiai és élettapasztalatban gazdag, jószándékú

pályatárs álljon. Van is erre példánk bőven iskolavezetőink kö-

zött.
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Amennyire szükséges egy jól vezetett tantestület, annyira

megneheziti az egyedüllét, a nevelőtestület "emberközelség"-

hiánya fiatal nevelőink fej lődését. Arról van szó, hogy nem egy

volt hallgatónk azonnal a legnehezebb körülmények között, tag-

iskolában kezdte el munkáját.

Miért is emlitem meg ezeket a jelenségeket?· Azért, mert az

adódó munkahelyek, mint választási lehetőségek nem egyforma

munkafeltételeket igérnek. Nyilván a fenti munkahelyek vállalá-

sa politikai állásfoglalás is. Örülünk annak, hogy az igazga-

tók, alsótagozati szakfelügyelők volt hallgatóink idéológiai

felkészliltségéről igen pozitivan nyilatkoznak. Megállapitják

azt is, hogy az oktató-nevelő munkában a marxizmus-leninizmus

tételeit helyesen alkalmazzák. Nem egy hallgatónkról jelzik,

hogy ideológiai felkészültségéről direkt és verbális módon ad

tanus ágot: bátran fog lal állást ideológiai kérdésekben, poli ti-

kai tevékenységet végez. Ez egyébként a mai falu helyzetéből

kényszerli módon is adódik; a falusi értelmiség minden egyes

tagja számára az állásfoglalás ideje előbb-utóbb elérkezik.

De külön örülünk azoknak a mind gyakrabban jelentkező in-

direkt politikai állásfoglalás oknak, amellyel a legnehezebb kö-

rülmények között is vállalják a falusi tanitóság pótolhatatlan

munkáját. Mert van-e nehezebb egy kezdő tanitó számára~ mint az

I-VIII. osztályokból összevont tanulócsoportot vezetni? Vajon

tud-e állandóan mellette lenni valaki, aki botladozó. kezdő lé-

péseire ügyel? Meg kell küzdenie szervezeti prOblémákkal, felül

kell kerekednie. amire nem is képesitettük, a felsőtagozat tár-

gyi nehézségein. És bizonyára van gond a mindennapi élet tech-

nikai létfeltételeinek biztositásával is. A képzés ideje alatt

ez a kettősség ~gészen másként jelentkezik. Egyelőre nagy még

a kontraszt az intézeti és a falusi élet között. Félreértés ne

ess6k, elsősorban nem arról van szó, hogya tanitóképzés szo-

ciális adottságait sokalljuk,hanem inkább arról, hogy a szakmai

gyakorlati képzés körülményeit jobban hozzá kell igazit ani a

falusi általánosRQPONMLKJIHGFEDCBAL a k o .L á k pedagógiai szituációj ához, azaz az

osztatlan és részben osztott tanulócsoportok munkaigényéhez.

Ez nemcsak képzési és szakmai, hanem elsórendü müvelődés-

poli tikai kérdés is, hogy milyen felkészültséggel, szakmai köz-

érzettel kezdenek hozzá és illeszkednek be végzett hallgatóink
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az osztatlan alsós csoportok munkájába. S mivel az ilyen tanu-

lócsoportok a környező megyék összes tanulócsoportjainak jelen-

tős hányadát teszik ki laz országos helyzetkép nem lehet sokkal

jobbj még hosszú időn keresztül számolnunk kell a fennmaradá-

sukkal.

Valljuk tehát azt, hogya képzés eredményeképpen intéze-

teinkből bátor, vállalkozó kedvü, a nehézségeket legyőző tipusú

tanitók kerültek ki, akiknek szakmai tudása az erkölcsi-akarati

tényezők hatására aktiv pedagógiai erővé vált.

A nevelőtestületekbe való beilleszkedésnek vannak más ob-

jektiv akadályai is. Fiataljainknak mintegy 1/4-e nem eredeti

elhatározásának megfelelően került munkahelyére, hanem a járási

müvelődésügyi osztályok káderpótló tevékenysége következtében a

szükségletnek megfelelően, vagy a szakos, vagy a napközis neve-

lők pótlása célj ából. A munkaerőgazdálkodással velej áró fluktuá-

ció sok esetben azt eredményezte, hogy van olyan volt hallga-

tónk, aki annyi helyen volt, ahány éve tanit. Ha eltekintünk a

legkirivóbb esetektől, az mindenképpen elgondolkodtató, hogy

végzett hallgatóink közül minden negyedik nem az alsótagozatban

kezdte müködését - és ezzel konkrét veszély fenyegeti a munka-

hely kényszerü változtatására. Mondanunk sem kell, hogya leg-

adekvátabb környezetbe, a nevelőtestületbe való beilleszkedés

ilyen körülmények között esetleg 5-6 évig tart. Az energiák

egyrésze felemésztődik az állandó alkalmazkod~sbant a folytonos

újrakezdésben. '

A beilleszkedés helyzetképét tovább rontják ifjú nevelőink

jelentős részének szociális körülményei. A pályakezdés első

szakaszában minden szempontból káros az elfogadható LarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkás érGFEDCBAt ,

élelmezésért, a megnyugtató emberi körülmények biztositásáért

és a közlekedési nehézségek leküzdéséért folytatott küzdelem

/vasvári, körmendi, sárvári járás/o Végül azoknak, akik seho-

gyan sem tudják megoldani a helyben lakást, marad a bejárás. Az

utazgatás, amellett, hogy rengeteg hasznos időt rabol, lehetet-

lenné teszi az iskolán kivüli és társadalmi munka nyugodt el-

végzését - és arra is figyelmeztet, hogyabejárónak letelepe-

dési szándéka vajmi kev és ; a munkahelyét adott időpontban ked-

vezőbbre cseréli fel. Mindazok a kritikai megállapitások, ame-

lyek a társadalmi munka elégtelenségéről vagy egyenesen hiányá-
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ról szólnak, nagyrészt erré vezethetők vissza. De következménye

egyes esetekben az elkedvetlenedés, a lelkesedés hiánya, az ér-

zelemszegénység is. A letelepedés akadályait tovább növelik a

pályakezdés utáni házasságkötések, amikor a férj és feleség

munkahelye más községben van. Természetesen ezek együttvéve

akadályozzák a stabil nevelőtestületek kialakitását. Tudjuk

azt, hogy f.alvainkban ez nemcsak fiatal pedagógusaink problémá-

ja, hanem általában a falusi értelmiség meggyökereztetésének

egyik fő kérdése. Azt is tudjuk, hogy községi, járási tanács-

szerveink sokat tesznek az égető lakáshiány megszüntetéséért -

és hihetőleg az intézményes összefogás belátható időn belülre

hozza a megoldást.

Végzett hallgatóink zömének szociális körülményei azonban

megnyugtatóak.

Nyilvánvaló, hogya társadalmi .beilleszkedést jelentős

mértékben meghatározza a szerzett oklevél minősége és a végzett

hallgató alkata. A képzés ideje alatt egy-egy llallgatóról kia-

lakitottvélemény, amely végül is az oklevélen kivül a róla

szóló jellemzésben is realizálódott, általában a.gyakorlatban

igazolódik. A hozott és az intézetben továbbfejlődött érdeklődé-

si körük müködésük során reális tevékenységi, szervezési formák~

ban nyilvánul meg. Az érdeklődés különösen az iskolán kivüli

tár.sadalmi munkának ~ajtóereje és szinesitője. Akik viszont a

mindennapi munka preciz munkásai voltak az intézetben, azok ál-

talában a tanitási feladatok átlagon felüli megoldásában tüntek

ki. Egyéni életük, magatartásuk túlnyomórészt kifogástalan. El-

vétve találkozunk olyan megállapit ásokkal, hogya "Szombathelyi

Tanitóképző Intézetből kikerült nevelők kezdetben kicsit öntel-

tek" • /Zalaszentgróti járás. / Szerencsére az ilyen önteltség- a

kezdeti kisebb kudarcok hatására egészséges önkritikává válto-

zott. Más esetben a nagykanizsa~ járás osztályvezetőhelyettese

a példamutatás font osságát hangsúlyozva megállapitj a: több he-

lyen tapasztalta, hogy a községbe került materialista gondolko-

dású és elvei mellett bátran kiálló nevelőt kezdetben idegen-

ként fogadtá~, de később mint elveiben hü embert még a valláso-

sabbak is tisztelték.

Nem kis dolog ez egy kezdő nevelőtőll Arról van szó, hogy

a fiatal pedagógus akkor, amikor még társadalmi tapasztalatairqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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alrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.g segitik - megtalálta az alaphangot a párbeszédhez saját

társadalmi környezetével.

lfozzá kell tennünk azt, hogy az aktGFEDCBAí v világnézeti és neve-

lési tevékenység - a falu helyzetétől függően - mindig kisebb-

nagyobb konfliktusokon keresztül valósul meg, és a próba szin-

tere a szülők és gyermekek folyton változó társadalma. Ez már

szemlélet kérdése , amit szociológiai és pszichológiai ismeretek

alkalmazása erősit.

Végzett hallgatóink társadalmi-politikai tevékenységét

konkrét formák keretei között jól vizsgálhatjuk. Elsősorban itt

az úttörő, a KISZ, a népmüvelési és sporttevékenységre gondo-

lunk.

Az úttörő, illetve kisdobos tevékenység tartalmilag és

szervezetileg szorosan kapcsolódik az iskolai oktató-nevelő

munkához. Bizonyos mértékig ennek tulajdonitjuk azt, hogy vég-

zett hallgatóink szinte kivétel nélkül vállalják és végzik a

mozgalomban rájuk váró feladatokat. Mennyiségi és akarati szem-

pontból a kép tehát pozitiv. A teljesitmény azonban a munka mi-

nőségi viszonylatában már egyetlen képet mutat. A kinti gyakor-

lat azt mutatja: hallgatóinkiskolai, didaktikai, metodikai is-

meretei megalapozottabbak, mint az úttörő mozgalomban szükséges

metodikai eljárások ismerete.

Végzett hallgatóink KISZ tevékenysége változatos képet mu-

tat. Az adatok összevetése azt bizonyit ja, hogy 1962-től kezdve

évenként mindig több volt hallgatónk marad t ov ábbr a is KJLSZ-tag

müködési helyén. Az 1962-ben végzettek közül pl. 30 % KISZ-tag

jelenleg is, az 1963-as évfolyamból már 60 %, az 1964-esekből

közel 90 %-os az eredmény.

Végzett hallgatóink zöme kisebb-nagyobb zökkenők után meg-

találta az utat a falusi KISZ szervezetekhez - és ott megtalál-

ta a helyét is valamilyen tevékenységi formában. Tapasztalataink

szerint nem az a lényeg, hogy feltétlenül a helyi szervezet ve-

zetője legyen, hanem az, hogy magatartásával, érdeklődésévei és

munkájával kiérdemelje a tagság elismerését és bizalmát. Volt

hallgatóink közül általában azok értek el ~yorsabban sikert a

falusi KISZ élet szervezésében, akik az L n t é aet ben is nagyobb

részt vállaltak a KISZ munkából és az itt szerzett tapasztala-

taikat alkalmazták müködési helyükön.
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A példák kiegyenlitik egymást, de nem szüntetik meg azt az

igényt, hogy az intézetiKISZ szervezetünkben jobban fel kell

készit eni hallgatóságunkat a falusi KISZ munkára. A százalékok

nem jelzik a minőséget. Márpedig jelleg szempontjából van kü-

lönbség egy felsőoktatási intézmény KISZ munkája és egy falusi

KISZ szervezet feladatai között. A két alapszervezet konkrét

tennivalói eltérőek, és a majdani tevékenységre feltétlenül

~öbb útbaigazitást kell adnunk a tanitóképző KISZ szervezetén

belül. Ugyanis egy pedagógus képző intézmény KISZ azerveaeGFEDCBAt rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéne k

ma már nemcsak nevelő jellegü, hanem képző jellegü feladatokat

is vállalnia kell.

Végzett hallgatóink társadalmi beilleszkedésének fontos fok-

mérője a falun végzett népm~velési munka hatékonysága. Jelenté-

keny számú adatunk van arra vonatkozóan, hogy fiatal tanitóink

kiveszik részüket ebből a feladatból is. Itt éppen forditottját

látjuk a KISZ munkával kapcsolatos megállapitásainknak, neveze-

tesen azt, hogy a régebben végzettek nagyobb számban és felelő-

sebb beosztásban tevékenykednek. Ennek egyik oka részben az le-

het, hogy régebben végzett hallgatóink közül többen meggyöke-

reztek már egy-egy községben és igy könnyebben tudják vállalni

a népmüvelési munka esti feladatait. Mit 'bizonyit az élet, a

társadalmi szükséglet? Azt, hogy végzett tanitóink kisebb rész-

ben müvelődési otthon vezetők, nagyobb részben állandó jelleg-

gel különböző szakköröket,klubokat vezetnek, és jelentős azok-

nak a száma, akik alkalmi módon kapcsolódnak be a népmüvelési

tevékenységbe, mintegy J %-uk pedig főhivatásként végzi ezt a

munkát.

Látnunk kell azt is, hogy különösen kisebb településeken,

szinte egyedüli népmüvelési faktor a tanitó. Nem közömbös tehát,

hogy milyen felkészültséggel végzi, sokszor meg nem értéssel ta-

lálkozva, fontos társadalmi munkáját.

Hálás területe a társadalmi tevékenységnek a falu sport-

életének irányitása, szervezése. Mégis e téren a nagy számok

hiányában nehezen lehet.általánositani. Annyit megállapithatunk,

hogy általában azoknak a neveivel találkozunk, akik már az in-

tézetbe kerülésükkor valamilyen sportágban otthonosak voltak,

vagy éppen versenyszerüen sportoltak.



Az ideológiai helyzetkép értékeléséhez hozzáta tozik az e

téren folytatott továbbképzés mértéke is. A beérkezett adatok

alapján azt mondhatjuk, hogy végzett hallgatóink hozzávetőlege-

sen 12 %-a állami ideológiai továbbképzésben, 6-7 %-a esti egye-

temen vesz részt.

Hallgatóink ideológiai-politikai-társadalmi beilleszkedé-

sáről összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a vázolt összkép min-

denképpen biztató, reálisan tükrözi azokat az erőfeszitéseket,

amelyeket a képzés folyamán az intézetek oktatói kara tett és

tesz, és a széleskörü társadalmi hatáselemzés világosan megraj-

zolta feladatainkat.

Mind a politikai és társadalmi, mind pedig a szakmai beil-

leszkedés, illetve felkészültség mérlege azt mutatja tehát,hogy

a tanitóképzés mai formája nemcsak beváltotta, de felül is múl-

ta a hozzáfüzött reményeket. Ez pedig azt jelenti, hogy jogO-

san beszélhetünk a tanitóképzés nagymértékü javulásáról, a ré-

gihez képest minőségi változásáról. Ennek pedig közvetlenül a

6-10 éves gyermek, közvetve az egész társadalom látja előbb-

utóbb hasznát.

Amikor ezt megállapitjuk, látnunk kell, hogy az új képzési

formában még sok lehetőség rejlik. A lehetőségek valóraváltása

rászben tartalmi, részben Tanterv-szerkezeti módositásokat igé-

nyelnek, hogya jelenlegi képzés minden tekintetben eredménye-

sebb, társadalmi funkcióját jobban betöltő legyen.

Amikor a folyamatban levő tantervi munk~t üdvözöljük - és

a benne való munkálkodásban részt kérünk és vállalunk, tudjuk,

h~gy ez gyakran önmagunkkal való fájdalmas harcot jelent. De az

élet minden területén folyik a küzdelem az usus tyrannus, a

zsarnok szokás ellen! Voltaire mondta: Szokás helyett az észre,

törvény helyett a természetre hivatkozni - emelkedni kivánó

osztály szokott. De a magyar nép felemelkedett és azért hallga-

tunk az észre, hogy okos törvényeket alkossunk - a következő

nemzedékek számára is. El ne felej tsük azonban, hogya törvé-

nyeket könnyebb megváltoztatni, mint a jellemeket. Az utóbbihoz

hivatás kell, és bizton tudom, hogy ez a munkánk hivatását for-

rón szerető tanitók képzését fogja szolgálni a gentis felicitas

szép remépyében.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bevezető előadás

2. A TANÍTÓ ANYANYELVI ÉS BESZÉDKULTÚRÁJÁNAK

FEJLESZTÉSE

Hernádi Sándor intézeti tanár,

a Magyar Nyelvi Szakbizottság alelnöke

/ Bud a pesGFEDCBAt /





A TANíTÓ ANYANYELVI MŰVELTSÉGE

liAstílus:' maga az ember? Akkor a nyelv: maga a nép.GFEDCBAI I

Illyés Gyula szavai ezek. Hozzájuk a következő gondolatot fűzte

Csoóri Sándor: "..•a nyelvvel törődni tehát semmivel se jélent

kevesebbet, mint magával a néppel •.• törődni. I I /Faltól falig,

52 - Magvető, 1969/. Amikor most a magyar tanító anyanyelvi m~-

veltségéről tanácskozunk, népünkért, társadalmunk múveltségéértrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

is fáradozunk. Így fogjunk hozzá: ezzel a gondd_al, ezzel az öröm-

mel!

Az anyanyelv világszerte legfontosabb tantárgya az iskolá-

nak. Szakadatlanul változik, többnyire előre halad rendszerének

és nyelvtanának oktatása. A magyar nyelvtantanítás tartalmában

és formájában most iSmét megújhodás előtt áll. Nyelvtudományunk

sok adósságát törlesztette; a nevelés tudomány is számottevően

gyarapodott. Megvan a lehe t.ős'ég az anyanyelv oktatás ának föl-

frissítésére.

Erős és hangos az igény is. Sok egyéb példa mellőzésével

csak kettőt említünk bizonyítékul: a Magyar Tudományos Akadémia

Nyelvművelő Munkabizottsága a Magyar Nyelvőr szerkesztőségével

együtt Kodály Zoltán emlékpályázatot hirdetett anyelvtanítás

eredményes módszereinek fölkutatására. /Magyar Nyelvőr, 1969/.

Hogy új fejlődési szakaszhoz értünk, jelzi az is: megkezdődött

a második országos nyelvtanítási tanácskozás előkészítése. En-

nek a megújító korszaknak a küszöbén szükséges meghánynunk-vet-

nünk: milyen legyen a tanító anyanyelvi műveltsége holnap és

holnapután? Miben hasonlítson amaira? S miben különbözzék tő-

le?
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Az anyanyelv társadalmi szerepe

Nyugtalanító kérdéseinkre megalapozottan akkor felelhetünk,

ha számba vesszük, mit vár a társadalom az iskolai nyelvtaní-

tástóI. Látván, hogy mit k~vánnak az iskolától, bízvást megszab-

hatjuk, mit tudjon, mire készüljön a tanitó.

Társadalmunk legfontosabb kívánsága, hogy az iskola tanít-

son meg mindenkit értelmesen beszélni. Nem csekély kívánság!

Gondoljuk csak meg: a beszéd anyaga a nyelv, a beszéd csak léte-

zési formája a nyelvnek. Beszélni tehát csak az tud, aki ismeri

anyanyelvének elemeit és használatuk szabályait. Az iskola ezért

nem teheti meg, hogy ne taní·tson nyelvtant, anyanyelvtant termé-

szetesen. De más okból sem mondhat le róla! A nyelvnek alapegy-

sége: a morféma, a jel. A jel, a szó az objektív valóságra utal,

annak részecskéit, részeit leltározza-raktározza; azokat idézi

föl. A beszédnek alapegysége: a mondat. A mondat a szubjektív

valóságra /a beszélőben élő gondolatra/ utal, annak részeit

közli a társadalom tagjaival /a hallgatókkal/. Az igazi, a ti-

pikus mondat: ítélet a valóságról. A valóságról szól ugyan, de

a valóságot a beszélő közvetítésével tükrözi. A mondatban ezért

nem kereshetjük a közvetlen valóságvonatkozásokat, mint a nyelv-

ben szoktuk; közvetlenül csak a gondolatot kereshetjük benne.

A valóságot csak a beszélő gondolkodásán keresztül. /Deme Lász~ó

A nyelvről felnőtteknek, 32-4 -- Gondolat, 1966/.

Az iskolának kell nyelvtant oktatnia; úgy kellGFEDCBAt anft an.ía ,

hogy a nyelvet /az eszköztárt/ is jól megismertesse, és a be-

szédet /az ítéletalkotást, a gondolkodást/ is. Ez a záloga an-

nak, hogy az objektív és a szubjektív valóság összehangolódjék.

A nyelv ismerete nélkül a tanulók nem vehetik birtokukba a vi-

lág0t, a valóságot; a gondolkodás /a beszéd/ elsajátítása nél-

kül megnehezül vagy lehetetlenné válik a társadalmi beilleszke-

dés. Semmi túlzás nincs abban, hogy az iskolai anyanyelvtanítás

nem szúkösen szaktárgyi hasznú, hanem egyetemesen társadalmi

jelentőségű tevékenység. Társadalmilag ki-ki akkor válik leg-

h~sznosabbá, ha alkotó módon is képes gondolkozni. Alkotó gon-

dolkozásra legtöbbünk csak anyanyelvén képes. Az eredményes

anyanyelvi képzés az alkotó gondolkozáshoz vezető út. Az anya-

nyelv tanitása és tökéletesítése - közvetve bár -, de megtérülőrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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befektetés. Ha jól tanítjuk, busásan, ha rosszul, gyé~en kama-

tozik.

Legyen a tanító az anyanyelv mestere 1

Az általános iskola, kivált alsó tagozata a rendszeres

nyelvismertetés kezdete. Az iskolások itt barátkoznak meg anya-

nyelvük elemkészletéveI és mllködési-használati szabályaival.

Azokkal, amelyeket addig utánzással forgattak, használtak.Azok-

kal, meLyeke.t eddig jól-rosszul alkalmaztak. Az általános isko-

lában a taní t6 tiszte, hogy az ismerős csodát, az anyanyelvet

fölfedeztesse; hogya nyelvtanításból világismeretet varázsol-

jon. A tanító több anyanyelvi tárgyra oktatja a rábízott' gyer-

meket: nyelvtanra, fogalmazásra /beszédre/, írásra és olvasásra

/beszédértésre/. Ezeket a tárgyakat - más csoportosításban -
I

néhány esztendőGFEDCBAm ú . lv a a magyartanárok tanítj ák a felső tagoza-

ton. A tanító - látj uk- az alsó osztályokban végez magyartaná-

ri munkát. S ezt elfoglaltságának nagyobb részében, óráinak .

többségében; mert az alsó tagozat voltaképpen anyanyelvi tago-

zat, vagyis a valóság megismerésének, a társadalmi beilleszke-

désnek az iskolája.

A tanító az anyanyelv mestere, azzá kell válnia, az általa

tanitott tárgyak és e tárgyak fontossága miatt, de tagozatának

helyzete miatt is. Se sokat; se keveset nem kívánunk, amí.kc'r

közelíteni akarjuk a tanít6 anyanyelvi mllveltségét - a magyar-

tanáréhoz. Legfőképpen szemléletét, egyben-másban készültségét

is. Se sokat, se keveset nem kívánunk, ha azt szeretnénk, hogy

a tanító ve~senytárs nélkül álljon: az anyanyelv szeretetében,

az anyanyelvet tőle másodjára tanulókért érzett felelősségben.

Az anyanyelv rendszere és az anyanyelvi tárgyak

A leendő tanító az általános és középiskolában már tanul-

mányoztaanyanyelvét: nyelvtanát, helyesírását, fogalmazástanát,

sót stiliszti'káj át is. Nemelegendő-e neki az a nyelvismeret,

amelyre tizenkét év alatt szert tehetett? Szükséges-e, hogy még

a tanítóképző intézetben is tanulmányozza anyanyelvét? Hiszen

elemi ismereteket oktat majd ••• Válaszoljunk á kérdésre, kér-

déssel! Vajon szert tett-e azokra az ismeretekre, amelyekre
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általános és a középiskolában, hogy majd képes legyen ugyanerre

másokat oktatni?! Nem így tanították bizony: csak azzal ~z

igénnyel, hogy maga elbold~guljon, hogy a saját nehézségein úr~

rá legyen. A felsőfokú intézetben azért kell a tanítójelöltnek

továbbra is tanulmányoznia a magyar nyelvtant, hogy megértse és

elsajátíthassa majd: hogyan kell másokat célhoz segitenie; e1-

juttatnia odáig, hogy ők is felüIkerekedjenek a nyelvtan elsa-

játításának ezernyi gondj án-baj á n .

De nem lenne elegendő, ha a jelölt csupán az anyanyelv pe-

dagógiájában értesülne minderről? Csak nemmel lehet válaszol-

nunk. A jogos társadalmi igénynek a tanító akkor felelhet meg,

ha:DCBA

al szilárd ismeretek és megbízható anyanyelvi készségek

birtokosa.

bl úgy ismeri a tanítandó tárgyat lanyanyelvét/, hogy vi-

lágosan látja: jellegéhez és szerkezetéhez milyen eljárásokrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá'l l-

nak közel,

el módszertani ismereteit nem ráhúzza a nyelvre. hanem az

anyanyelvi sajátosságokhoz keres célszerű megoldásokatw

Néhány példával érzékelhetőbbé tesszük a fentieket.GFEDCBA
* A hangtan tárgyalása jó alkalom a helyes és kívánatos ne-

velői magatartás kifejtésére. A hangképzés, az artikulációs bá-

zis olyan beidegzett sajátossága már egy 6 éves tanulónak is,
/ .

hogy gyorsan nem tud rajta változtatni. A nyelvjárási artikulá-

ció helyébe az olvasási órák hatására nem lép hamarost a köz-

nyelvi. A beszédhibás Ipösze, raccsoló, hadaró, dadogól gyermek

csak hosszú kezelés után - és nem egyszeri vagy többszöri uta-

sításra - képes változtatni hangadásán.

Semmi helye tehát a tanítói türelmetlenségnek nyelvjárásos

területen, beszédhibások esetében, idegen anyanyelvűek Ikét-

nyelvűekl iskoláiban.

* * A hangtanban tisztázhatjuk, hogy milyen a kívánatos neve-

lői beszéd. Tipikus, hogy a nevelők nagy hangerővel vagy túlsá-

gosan emelt hangon szólalnak meg. Törekvésüket magyarázza, hogy

be akarják tölteni hangjukkal a termet. Azt szeretnék, hogya

legtávolabb ülők is megértsék, amit mondanak. A túlságosan han-

gos vagy emelt hangú bea zé d fárasztja a tanulókat, sőt zajos-
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ságra csábítja őket. De fárasztja a tanítót is, mert megeről-

teti hangszálait. Néhány évi hangoskodás után a hangszálak el-

vesztik rugalmasságukat, idült rekedtség állhat be. Mindez el-

marad a beszélőszervek működésének ismeretében. Az élénk arti-

kuláció - a szájnyi tás /állej tés/, ajakmozgatás stb. - fölösle-

gessé teszi a nagy hangerőt vagy a megemelt hangot. A szabályos

hangadás, -képzés ugyanis hangzóssá, messze hangzóvá teszi a

beszédet. A tájékozott nevelő maga is erre törekszik, s tanít-

ványait se túl hangos beszédre, olvasásra buzdít ja majd, hanem

élénk artikulációra: kellő szájnyitásra, szabályos ajakmúködés-

re, nyelvmozgatásra aGFEDCBAt b ,,stb •.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UJf Elsőseinket szótagolva tanítjuk olvani. Más országokban

nem így tesznek. Elmaradottságunk jele ez? A nyelvtudományi be-

vezetőben megvilágíthatjuk ezt is. Ismertetjük a nyelvek osztá-

lyozására, tipizálására irányuló kísérleteket. A ragozó /agglu-

tináló/, hajlító /flektáló/ és elszigetelő /izolál~/ típusok

közül az első érdekelhet minket. A magyar is főképp ragozó,

toldalékolónyel v. Helyesírása lényegében ehhez a jellegéhez

igazodik: a szóelemeket majdnem mindig föltünteti: írja, keres-

.tákjhallgat, báty,;a, hagy';ák. A szótagolás rendszerint megmu-

tatja, meddig tart a szó, honnan kezdődik a toldalék /csoport/:

ír-.i!!,keres-tékj hall-ill, báty-.1!!.h.§g,Y-.;ák.Így segíthet a

szó szerkezetének földerítésében - ezáltal megértésében is. A

szótagoló olvasás tehát illik nyelvünk természetéhez. Ezért ma-

radhatott meg máig is. A helyesírás elsajátításában is éppen

azért segíthet, mert földeríti aszóelemeket /alapszó, tolda-

lék, toldalékcsoport/.

HH ~ fogalmazás tanitását a nyelvtani szinonimák bemutatásá-

val korszerúbbé tehetjük. Nyelvészeti'órákon megismertetjük pél-

dául a szükségesség kifejezésének lehetőségeit, illetve a fel-

szólítás módjait.

- kell = El kell mennie.

- szükséges = Szükséges, hogy elmenjen.

- muszá.; = Muszá'; elmennie?

- melléknévi igenév Sürgősen elintézendő.
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Azonnal menj ki!

Azonnal kimenj!

Kimenj azonnal!

Azonnal kimégy !

Mégy ki azonnal?!

felszólító módú ige

- kijelenté módú ige

- kérdő mondatban ige

Az eszközök használata a helyzettől és a szándéktóI is

függ. Ha van miből választani, és megismertetjük a választás

elveit, remény lehet rá, hogy a fogalmazás tanítása célszerűbb

és életesebb lesz.

Így kívánjuk, ezért kívánjuk tanítani a nyelvtant a taní-

tóképző intézetben holnap és holnapután. Ehhez megteremteni a

lehetőséget - az új tantervek feladata.

Mit tudunk róluk?

1970-ben a Művelődésügyi Minisztérium életbe lépteti a

szakbizottság közreműködésével összeállított anyanyelvi tanter-

veket. Két félévben oktatjuk majd a magyar nyelvtant és helyes-

írást. /Az első félévben gyakorlati jegy, a másodikban vizsga-

osztályzat minősíti a hallgatók munkáját./ A minisztérium a

szakbizottság előterjesztésére - a Budapesti Tanítóképző Inté-

zet több éves kísérletének figyelembevételével - új anyanyelvi

tárgyat vezet be. Neve: Beszédművelés. A tanítói beszédre tehát

külön órákon két félévben nevelhetünk majd. lAz első félévet

aláírás, a másodikat gyakorlati jegy zárja./ Már évek óta al-

kalmassági vizsgát tartunk a pályázóknak, hogya beszédhibáso-

kat eltanácsolhassuk. Ez a rend továbbra is megmarad.

Készül, s 1972-ben megjelenik az'új nyelvtan a tanítókép-

zők számára. Benne az és úgy tárgyaltatik, amire ésahogyan

szüksége vanhallgatóinknak. Előbbi példáink érzékeltették új-

szerűségét.

Készül, s 1970-ben megjelenik a Beszédffiűveléscímű jegy-

zet. Elméleti a~apvetés~ és bőséges példatára remélhetőleg

hasznos munkaeszközzé teszi majd.

Lehetőség nyí lik anyanyelvi laboratóriumok berendezésére :

hangrögzítő, lemezjátszó, hangosító stb. fölszerelésével.

6gy hisszük, jogos bizakodással nézünk a jövőbe, mert nem-

csak azt tudjuk, mit szeretnénk. Azt is látjuk, hogy törekvé-

sünket anyagilag, tárgyiakban is meg~lapozzák.
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A tanító anyanyelvi m~veltségéről tanácskozunk. A holnap-

ról ~s a holnaputánról caerrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéGFEDCBAL ü n k gondolatokat intézetünk cente-

náriumán, a felsőfokú képzés tizedik évében. Alakítsuk, fűzzük

toyább gondolatainkat, meghallgatva másokat isI Osztozzunk az

újabb száz évért érzett gondban. és felelősségben!





rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kórreferátum a 2. témához

Szabó Balázsné intézeti tanár

/ Baj a /

A TANÍTÓJELÖLTEK ANYANYELVI BESZÉDKuLTÚRÁJÁNAK

FEJIESZTÉSE





Elvont elméleti fejtegetés helyett a gyakorlat, tapaszta-

lat alapj án szeretnék a beszédkultúra fej lesztésével kapcsolat-

ban néhány gondolatot elmondani. A következő kérdéseket érint em

a beszéd és a személyiség közti szoros kapcsolatból követően:

al Mi segít bennünket a hallgató személyiségének megisme-.

résében, beszédkultúráj ának felmérésében?DCBA

bl Melyek a beszédfejlesztést determináló személyiségje-

gyek?

ci Melyek az egyes tantárgyak adGFEDCBAt a , illetve azokon kivüli

fejlesztési lehetőségek, alkalmak?

Ismeretes, hogy a beszéd mint a legemberibb pszichomotori-

kus tevékenység a legszorosabb kapcsolatban van a személyiség-

gel. Az egyik legfontosabb személyiségj egy, amelyen keresztül

feltárul az egyén jelleme, vérmérséklete, érdeklődési iránya,

képze t t aég e , v í.t a Lí.t ás a , önérvényesítési tendenciái,emociona-

litása stb •• Beszédünkben benne van látensen egész múltunk, élmé-

nye~nk, a beszéddel kapcsolatos tapasztalataink, a jópéldák

vonzó hatása, az elégtelen nyelvi kifej ezés miatti elégedetlen-

ség élménye. Tükröződik benne pillanatnyi pszichoszomatikus ál-

lapotunk.

Hallgatóink esetében először azt kell mérlegelnünk, megfe-

lel-e nyelvi kultúrájuk a velük, illetve a jövendő tanítókkal

szemben támasztot.t társadalmi követelményeknek, elvárásoknak,

s ha azt állapít juk meg hogy nem, először a "miért"--re kell vá-

laszt keresnünk. Bonyolult jelenségkomplexummal állunk szemben.

Ki kell tapint anunk az elégtelen nyel vi kultúra pszichikus és

nyelvi komponenseit, ezek állapotát, meglétüket vagy hiányukat;

és csak ennek ismeretében foghatunk beszédfej lesztő munkánkhoz, .
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ami a hallgatókkal való differenciált, tervszerű foglalkozást

igényel. Minthogy a beszéd a személyiség egyik megntilvánulási

formája, ha a hallga~ó beszédkultúráját emeljük, egyúttal sze-

mélyiségét is gazdag~tjuk, de a két tényező közti dialektikus

kapcsolatból következően, ha személyiségét formáljuk, az nyelvi

készségükben is megmutatkozik.

al Ahhoz tehát, hogy differenciált, tervszerű beszédfej-

lesztő munkát végezhessünk, az előzőkből következik, minél több

információt kell szereznünk a hallgató személyiségére vonatko~

zóan.
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Az· első találkozás a hallgatóval a beszéd technikai, alkal-

massági vizsgán történik. Figyelmünk ez alkalommal elsősorban .

arra irányul, fennáll-e kizáró ok vagy sem. Személyiségére vo-

natkozóan értékes adatokat gyújthetünk a felvételi dokumentáció-

ból. Ezen keresztül bepillantást nyerhetünk szociális körülmé-

nyeibe, figyelemmel kísérhetjük tanulmányi előmenetelét, ebből

következtethetünk szorgalmára. A jelölt felvételi írásbeli dol-

gozatainakelolvasása alapján fogalmat alkothatunk irodalmi

elemzőkészségéről, tájékozottságáról, nyelvtani ismereteiről.

A szóbeli vizsga alkalmával elsősorban emlékezetét, felkészülé-

sének lelkiismeretességét, a vizsga okozta stresszhelyzetben

való·viselkedésétészrevételezhetjük.

Ezek az alkalmak azonban csupán fogódzkodók egy-egy hall-

gató személyiségének megragadására. Részben az eddig szerzett

benyomások helyességének kontrollálására. részben újabb ada-

tokkal való kiegészitése érdekében tovább kell hogy folyjék a

vizsgálódás.

A következő lépés az előadói adottságok meglétének, illet-

ve hiányának felderítése. A nagy intézeti szavaló, illetve pró-

zamondó versenyt'megelőzően állami csoportonként előmérkőzése-

ket rendezünk, melyeken minden hallgatónak szerepelnie kell.So-

kuknál ez alkalommal ie megállapítható a bátor fellépés hiánya,

am~nek megléte nélkülözhetetlen a pedagógus számára. Emellett

elárulj a ez a azer-eprqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALé s önmagukkal szembeni igényességüket, a

feladattal szembeni magatartásukat is. Kit6nik, kik azok, akik

"muszáj "-ból telj esítik kötelességüket: monoton hangon eldarál-

ják a középiskolában tanult verset, és ki az, aki igényes, nagy

költemény, hosszú próza elmondására vállalkozik, aki birkózik
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az 'anyaggal, azonosul a feladattal, komolyan veszi,a maximumot

próbálja önmagából kicsiholni.

Nem elégedhetünk meg egy-egy ilyen alkalommal. A nyelvi

kifejezés iránti érdeklődés állandó felszínen tartására kell

törekednünk. Időnként egy-egy erre vonatkozó felmérés, vizsgá-

lódás részben ezt szolgálja, részben új vonásokkal gazdagítja

a hallgatóról alkotott képet.

Saját csoportomban, amelyet patronálok, egy alkalommal be-

szédkultúrájukra vonatkozó önkritikájukat igyekeztemkipuhatol-

ni. A kérdés ez volt: "Mi a véleménye saját beszédéről?" /Van-e

kiejtésbeli rendellenessége, dallam-, ritmushibája? Milyen ter-

jedelmú a szókészlete? Milyen a mondatszerkesztő készsége?

Használ-e bonyolult körmondatokat , vagy töredezett félmondatot

stb.?/ - A válasz6kból kitűnt, hogy vannak hallgatók, akiknek

nincs tudomásuk kiejtési rendellenességükről, mások tudatában

vannak beszédük hiányosságának, mert figyelmeztették erre, de

saj át maguk nem érzékelik, nincsenek róla meggyőződve. "Nálam a

kiejtéssel baj van, mások szerint igen halkan beszélek" - irja

az egyik hallgató, aki halkan motyog, elnyeli aszótagokat.

önmaguk beszédének jellemzése után társaikéról is véleményt

kértem. Fedeztek-e föl abban az előbbi szempontok alapján rend-

ellenességet? Általában a tempó, dinamika elleni vétségeket ér-

zékelték, a nazalitás, hangos légzés, zárt szájjal történő be-

szélés elkerülte figyelmüket.

Szókészletük bőségére vonatkozó kérdésemr~ a jelenlevő 19

hallgatóból 15 válaszolta azt, hogy átlagos, 4 azt, hogy nem

sz~k, illetve elég bő. Voltak, akik az egyszerű ténymegállapi-

táson kívül az okot is megjelölték, illetve a következtetést is

levonták: "Szókészletemet olvasmányaimnak, a tv-nek, rádiónak

köszönhetem. " "Szókészletem közepes, még többet kellolvasnom" •

Figyelemre méltó az a hallgató, aki így vall magáról: "Szókész- /

letem nem a legbővebb, pedig sokat olvasok, csak hamar elfelej-

tem." - Kézenfekvő a feladat. Vagy valóban gyenge emlékezőképes-

séggel állunk szemben, ez esetben ennek fejlesztésére kell töre-

kednüok, vagy a hallgató szövegértési, szövegfeldolgozó készsé-

ge nem megfelelő, ezt kell benne kialakítani.

Megállapitásaik helyességének ellenőrzéséül egyszerű pró-

bát végeztem. Három szókezdetet adtam meg: al-, aze r e= , csi-t.



Ezt kellett értelmes szavakká kiegésziteniök. Csak a kiegészi-

tést kellett leírniuk, bármelyik szófajtát írhatták. Szókezde-

tenként 10-10 perc állt rendelkezésükre a feladat elvégzéséhez.

Hogyan alakult a statisztika?

Az al-ból alkot ott szavak száma 8 hallgatónál

20-30 között

8 hallgatónál

30-40 között

3 hallgatónál

40-50 között 141,42,50/

A szere-bőlrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" "GFEDCBA" 2 hallgatónál 10

15 hallgatónál 10-20

2 hallgatónál 20 fölött

122,231

A csi-ből " " " I I hallgatónál 30-40 között
8.hallgatónál 20-30 között
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Ha összevetjük a leírt szavak számát a rendelkezésre álló

idővel, bizony nem lehetünk túlságosan elégedettek. Az al- szó-

kezdettel alkotott szavak száma összesen 635. Ebből az átlag

33,4, tehát 1 perc alatt nem egészen 3,5 szót írtak le.

A szere- kezdettel leírt sza~ak száma 312, átlagban 16,4

szó. Egy perc alatt egy hallgató kb. máafél szót írt le.

A csi- kezdettel a 10 perc alatt leírt szavak száma 581,

átlag 30,5; egy perc alatt alig több 3-nál a leírt szavak szá-

ma.

Félóra alatt a 19 hallgató által leirt szavak száma össze-

sen 1528. A 30 ~erc alatt leírt szavak átlaga 80,4. Az egy perc

alatti átlag 2,1 ·szó.

Tanulságos a szókészlet még alaposabb elemzése. Ki használ

csak köznapi szavakat, és ki kevésbé használtakat, bizonyos te-

rületről gyakoribbakat?

Pl. az 50 szót irt tanulónál található: alpári, Albion,

alliteráció, allergia, Alma-Ata, alvaszt, alma mater, Alba Re-

gia, csimpolya, Csinszka, csivitel, csibor, csiperke, csipetke,

csimbók, csitul, csillés stb ••
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Azt is érdemes lenne viz~gálni, ki használja ki a szófej~

lesztés adta lehetőségeket, ki sorolja fel egy-egy szócsalád

egyes tagjait, tehát visz valami rendszert gondolkodásába, ki

praktikus gondolkodású. Pl. alkot ás, alkotó, alkotóház, alkot-

mány, alkotmányozó; szerep, szereposztás, szereplés, szereplő,

szerepelni, szerepkör, szerencse, szerencsés, szerencsétlen,

szerencsétlenség stb ••

Ez a kis próba részben igazolta, részben nem a hallgató

saját szókészletére vonatkozó megállapításaiGFEDCBAt , Mind számomra,

mind saját maga számára jó összehasonlítási lehetőséget nyúj-

tott, mégis mindezeknél a momentumoknál értékesebb az az izga-

lom, amit ez a szóg~jtési vizsgálat a hallgatókban keltett.

Nem okozott kisebb izgalmat az sem, amikor igen egyszerű

módon megfigyelőképességüket, fantáziájukat vizsgáltam, vala-

mint azt a képességüket, hogyan tudják ko~ábbi tapasztalataik~t

adott esetben mozgósítani. A gyermek TAT sorozatból kiválasz-

tottam a majmokat ábrázoló képet. Hármas feladatot kellett en-

nek alapján megoldani ok.

al "Írja le szóban, mit lát a képen, hogy aki nem szemléli

az is maga elé tudja képzelni, mit ábrázol!" Jó adatokat kaptam

arra vonatkozóan, kinek a megfigyelőképessége al.apos, a legki-

sebb részletekre is kiterjedő Ipl. "Rüssféle van a majom-ős

nyakában." "Rózsás huzat van a diványon." "Kényelmesen helyez-

kednek eLs " "Átszellemülten okít."/, kik visznek valami szisz-

témát a megfigyelésükbe, és kik tapadnak r éaz Letekhez, nem ké-

pesek a szintetizálásra stb ••

bl Feladat: IIMondja el azt, amit emléke zetébe idéz ez a

kép!" Nem egy olyan hallgató akadt, akit egyszerúen semmire sem

emlékeztetett a kép: sem állatkerti, cirkuszi élményt. sem bio-

lógiából szerzett ismereteit, a Majomparádé c. képeskönyvet,

semmi-semmi tudattartalmat nem idézett fel. /Egészen sajátságos,

hogy mind ennek a feladatnak a megoldásánál, mind a következő-

nél, a 3. évf. hallgatóival végzett vizsgálatnál gyengébb ered-

ményt kaptam. Ez annál inkább is fel t űnő , hisz lélektanban nem-

egyszer hallhattak híres állatkísérletekről, újságban olvashat-

ták, tv-ben láthatták a híres veszprémi Böbe majommal végzett

kí aér Ieteket , /Ezzel szemben az 1. évf. hallgatók közül többen

idézték a biológia órán tanultakat, filmélményüket, állatkerti

kalandjukat.I



elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA képpel kapcsolatos harmadik feladat fantáziájuk, szi-

tuatív beleélő képességük vizsgálatára szolgált. "Szerkesszen

párbeszédet a képen szereplők között!" - A teljesítményszóródás

itt volt a legnagyobb. Több hallgató meg sem próbálkozott vele.

Kijelentette, hogy nem képes megoldani a feladatot. Egyetlen

hallgató akadt a két csoportból, aki a majmok életmódjára jel-

lemző párbeszédet szerkesztett. Mindössze 4-5 elfogadható meg-

oldást kaptam. Többen megrekedtek a monológnál, csak az egyik

szereplőt szólaltatták meg, vagy teljesen banális, sablonos pár

.szavas párbeszédet produkáltak. EgyetlenAI . évf. hallgató akadt

aki mindkét pár között frappáns dialógust szerkesztett, emberi

közösségre transzponálva a szituációt, igen élénk fantáziáról

téve tanúságot. A hallgatók zöme nem volt képes megfelelni a

feladatnak. Többnyire elismételték korábbi megfigyelésük ~red-

ményét, vagy más megfogalmazásban, de ugyancsak deskriptív jel-

leg~ beszámolást adtak. A 3. évf. hallgatóknál mutatkozógyen-

gébb eredmény arra figyelmeztet, hogy többet kell tennünk a

hallgatók képzelőerejének fejlesztése érdekében. Ezt a megálla-

pítást igazolják egyébként a tanítási tervezetek, illetve gya-

korlatok is.

Ismét más alkalommal a hallgatók felfogóképességét tettem

próbára. A feladatuk az volt, hogy olvasaanak magnóra egy rövid

szöveget, s egyszeri elolvasás után reprodukálják az olvasotta-

kat. Szövegül Örkény István Jellempróba c. egyperces novelláját

választottam. A 19 hallgató közül kettő akadt, aki azonnal a

lényeget ragadta meg, a novella szimbolikus értelmét. Egyik kö-

zülük a külső történetet alig reprodukálta, inkább magyarázta

a novella értelmét. Egy-két hallgató pontosan reprodukálta a

történést anél~~, hogy tisztában lett volna a poén értelmével,

miért hangzik el mindkét részről a "korrupt féreg" megjegyzés.

A hallgatók 213 része azonban hiányosan, elferdítve mesélte el

a történetet. Feltűnő volt, hogy azok, akik megragadták a lé-

nyeget, hl1en emlékeztek a cselekményre, lassan, megfontoltan

fogalmazták meg mondandóikat, míg a többiek folyékonyan, de ke-

vés igénnyel reprodukáltak; szavakat, mondatokat ismételtek

anélkül, hogy az értelmet önmagukban tisztázták volna. Ezek

azok a hallgatók, akik mechanikusan tanulnak, nem keresik az

összefüggéseket, s mivel az értelmet önmagukban nem tisztázták,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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beszédük sok kivánnivalót hagy maga után mind tartalmi, mind

formai szempontból.

Ezek után többé-kevésbé világos kép kezd bennem kialakulni

csoportom valamennyi hallgatójáról.DCBA

bl A következő lépés - amennyiben nem rendelkeznek kellő

önismerettel - hiányosságaik tudatosítása. Számolnunk kell az-

zal, hogy igen különbözőképpen reagálnak észrevételeinkre. A

beszédhibákat illetően akkor van nehéz dolgunk, ha a hallgató

nem hallja, nem érzi beszédének rendellenességét. Nehéz őket

meggyőzni, ho~y renyhe artikulációs mozgással képezik az egyes

hangokat, hogy kelleténél zártabb szájállással, túl halkan stb.

beszélnek. S mivel nincsenek mindezekről meggyőződve, nem is

tesznek megszüntetésük érdekében semmit.

Akkor sem könnyebb a dolgunk, ha belátja hibáját a hallga-

tó. A beszédmechanizmus annyira rögződik erre az időre, hogy

csak állandó, huzamos ideig tartó gyakorlással, szigorú önkont-

rollal sikerül javulást elérni. A nyelvi stúdió kétségtelenül

nagy segítséget fog jelenteni ebben a munkában. Akár annak a

segítségével, akár anélkül végzett gyakorlás azonban igen sok

akaraterőt, kitartást, állhatatosságot, önfegyelmet igényel a

hallgatótól. Ezen a ponton kapcsolódnak a beszédfejlesztés mun-

kájába a különböző személyiségjegyek. - Egészen természetes,

hogy a javítás módjára is meg kell tanítanunk a hallgatót. Eh-

hez nyújt majd jó segítséget a Beszédm6velés c. tantárgy.

ci A kifogástalan beszéd, jó előadókészség még egy komoly

fékezójével kell szembenéznünk: a lámpalázzal. Körkérdést in-

téztem hallgatóimhoz: "Szeret-e szerepelni? Szokott-e' lámpaláz-

zal küszködni?" A 21-ből 17 vallotta, hogy lámpalázas, nem sze-

ret szerepelni, egy írta magáról, hogy iszonyodik a szereplés-

tóI. Márpedig kisebb-nagyobb közösség előtt ki kell majd áll-

niuk. Erre is fel kell készítenünk őket.

Meg kell tanítanunk őket tudatenergiáik átcsoportosítására.

Figyelmüket a megoldandó feladatra összpontosítsák, ne maradjon

idejük a szereplés,tényére, a beszélés aktusára figyelni! A

lámpaláz leküzdéséné~ egyik ellenszere a minél gyakoribb szerep-

lés a közösség előtt. 'Ehhez ismét csak akaraterőre van szükség,

hisz vállalni kell a szereplés okozta kellemetlen feszültséget,

rossz közérzetet. A lámpaláz leküzdésére nevelésben rendkívülrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fontos a fokozatosság elvének érvényesítése. Igen jó iskola er-

re az irodalm~ színpad. A leggátlásosabb hallgatót is hozzá-

szoktathatjuk a közönséghez, ha különben megvannak a szereplés-

hez szükséges adottságai, és rendelkezik kellő akaraterővel.

Izgalmas figyelemmel kísérni egy-egy ilyen gátlásos hallgató

fejlődését: az előrelendltő és visszahúzó tendenciák közül ho-

gyan kerül ki végül is az utóbbi győztesen. A lámpaláz leggya-

koribb oka a kellő önbizalom hiánya: "Sokszor ugyanezt gondo-

lom, m~nt más, csak nem merem mondani. Megijedek a saját han-

gomtól." - írja magáról az egyik hallgató. Ezért elengedhetet-

len számunkra hallgatóink ismerete, s az ennek alapján végzett

egyéni fejlesztő munka.

A közösség előtti szerepléshez eaoktat.áerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-a tgyakran fel-

használom az anyanyelvi módszertani szemináriumokat is. A hall-

gató megkapja a témát, amiről beszélnie kell, a csoporttal

szembefordulva, magnóra mondja feleletét. Ezt követi az önbírá-

lat 'tarta,l~i és formai szempontból. Nem állítom, hogy rajongó

LeLkeaedéa aeL fogadj ák ezt a gyakorlatot, de belátj ák, hogy ja-

vukat szolgálja, s az eredmény: igyekeznek alaposabban készül-

ni, s figyelmük a felelet formai oldalára is irányul.

A Népmüvelés tantárgy éppen gyakorlati jellegénél fogva a

Ill. évfolyamon sok alkalmat nyújt a beszédfejlesztésre. Mind-

annyian jól ismerjük praxisunkból, minél inkább kötelező jelle-

gü egy feladat, annál kevésbé vonzó a hallgatók számára, s mi-

nél inkább sikerül érvényesitenünk az önkéntesség elvét, annál

nagyobb kedvvel végzik a munkát. Ezt tartva szem előtt, év ele-

jén megállapodtunk abban, hogy klubszerú keretek közt dolgo-

zunk. Múvelődési közösséget alkotnak, élükön a titkárral, aki

szervezi a foglalkozásokat. Vannak propagandisták, akik a nép-

muvelési, társadalmi vonatkozású rádió-, tv-adásokat előre

jelzik, gondoskodnak arról, hogy legalább néhányan megnézzék,

meghallgassák őket, sutána beszámoljanak értesüléseikről. Fi-

gyelemmel kisérika város kultúrális eseményeit, szervezik az.

azokon való részvételt, ugyancsak beszámolási kötelezettséggel.

Az elsaj átítandó népmüve Léaí, ismeretanyagot témánként más-más,

közülük önként jelentkező "előadó" tolmácsolásában ismerik meg.

Cél: mí.né L szabadabb előadás. Feltét el, hogy legalább félig

lszabadon adják elő a tudnivalókat. Így azok is gyakor'olják a
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közösség előtti szereplést, akik különben adottságaiknál fogva

intézetimegmozdulások alkalmával nem jutnának szóhoz.

A hallgatók feladata a kultúrális vagy egyéb intézményekbe

vezetett látogatás előkészítése, az előadó felkérése. Próbál-

koznak az idegenvezetésseI. AzAI . éves hallgatókat városnéző

séta keretében ők ismertetik meg városunk múltjával, fejlődésé-

vel, nevezetességeivel. Gyakorolják az interjúkészítést, könyv-

ankét vezetését stb ••Küszködnek, birkóznak a feladatokkal. Köz-

ben edződnek. A különböző tevékenységi formák mozgósító erejét

mutatja, hogy pl. a Családi ünnepek szervezése c. kiadvány is-

mertetése kapcsán a feladattal megbízott hallgató minden taná-

ri ösztönzés nélkül felkereste az anyakönyvvezetőt, adatokatrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gyüj tött a tanácsházán, tájékoztatást kért arra vonatkozóan,

hogyan zajlanak le városunkban a családi ünnepségek. A Népmúve-

lés tantárgy igen jó lehetőséget nyújt a hallgatók érdeklődési

körének bővitésére,'fellépésük határozottabbá tételére.

Tapasztalatom az, hogy akkor végzik igazán szívesen a fel-

adatot, ha az a szokásostól eltérő, teherbírásuknak megfelelő,

de ugyanakkor erejüket próbára tevő. Magam számára is élmény,

milyen lelkesen vesznek részt a beszédhibás és dyslexiás gyer-

mekek felkutatását végző speciális metoqikai diákkör munkájá-

ban. Baja város valamennyi általános iskolájának 2. osztályában

végeztünk felmérést. A hét iskolában több mint 300 tanuló olV'a-

sási és beszédkészségét vizsgáltuk meg. Egy-egy vizsgálatra há-

rom-három hallgató kísért el. Egymást túllicitálva mesélték

utána egymásnak és társaiknak élményeiket. Két 3. évf. hallgató

több vizsgálaton is jelen volt, így bőven volt összehasonlítási

alkalmuk. Tapasztalták, hogy azonos feltételek mellett, mennyi-

re eltérő teljesítményt nyújtottak a tanulók, mennyire eltérően

viselkedtek. Míg egyik-másik osztályban csaknem folyékonyan ol-

vastak, az átlag olvasási idő kb. másfél perc volt, s az olva-

sottak tartalmáról szabatosan, bátran, összefüggően csaknem va-

lamennyien be tudtak számolni, addig a másikban 4-5 perc volt

az átlagos olvasási idő, és a tartalomról alig tudott néhány

tanuló értelmes mondatokat mondani. A tanulók zöme semmit, vagy

nagyon keveset beszélt. Akadt olyan beszédhibás, akit alig le-

hetett megérteni. A megfigyelések annyi élményt nyújtottak a

hallgatók számára, hogya legcsöndesebből is ömlött a szó egy-
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egy vizsgálat után. Fokozta az élmény erejét egy-egy kartársnő

tájékoztatása ,a tanulókról, családi körülményeikről, képessé-

geikről. Megdöbbenéssel hallgatták az egyik tanítónőt, aki az

előző évi problematikus tanulócsoportjáról mesélt epizódokat.

27 tanuló közül 20 volt elvált szülők gyermeke. Az egyik eset

mindannyiunkat megrendített. Egy tanuló a gyermekruha-boltból

fehérnemút lopott. A vezető felháborodva kereste fel az iskola

vezetőségét. A kartársnő elővette a gyermeket. Ígérte, majd el-

megy az anyukához. És erre a gyermek válasza: "Ne tessék hoz-

zánk kijönni, az én anyukám úgyse törődik velem. Nem eaer-eGFEDCBAt ,

mert miattam nem vette el aAJ . bácsL" A tanítónő kérdésére:

miért követte el tettét, a válasz az előzőhöz hasonlóan megrá-

zó: "Valahányszor M. bácsin /azóta aJ. bácsitM. bácsi váltot-

ta fel!/ új fehérnemű van, anyukám mindig pöröl, hogy hol jár-

tál már megint? Most azt szerettem volna kipróbálni, észreve-

szi-e az anyukám, ha rajtam van új hoImt ;."- "És észrevette?" -

"Nem."

Ez és ehhez hasonló történetek hangzottak el. Teljesen

felbolygatva hagytuk el az iskolát. És ekkor hangzott el a szá-

momra is megszívlelendő megjegyzése az egyik hallgatónak: "Min-

den elóadásnál motiválóbbak voltak ezek a vizsgálat ok. Ilyenek-

re lenne szükség. Nem egy, hanem akár két dolgozat számára is

elegendő anyagot gyúj töttem a vizsgálatok során. Alig várom,

hogy leírhassam."

Ilyen és hasonló élmények, impulzusok növelik hallgatóink-

ban a felelősségérzetet. Ekkor döbbennek rá nevelési feladataik-

ra, a fejletlen beszédkészség visszahúzó hatására. Így alakul

ki bennük az igény a választékos beszéd elsajátitására, így ed-

ződik akaratuk, hogy ennek érdekében áldozatot is hozzanak, a

fáradságos, unalmas gyakorlások, a számukra izgalmat jelentó

szereplések áldozatát.

L _



Korreferátum a 2. témához

Szirmai Endre intézeti tanár

I Kap o s vár I

A TANÍTÓ ANYANYELVI ÉSDCBABESZÉDKULTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

lA helyes kiejtés és a helyesírás néhány kérdésérőll
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Bármikor vizsgáljuk a tanítójelöltek és a tanítók anya-

nyelvi műveltségének színvonalát , az anyanyelv fej lesztésének

jelentőségét és lehetőségeit, mindig vissza kell térnünk ahhoz

az alaptételhez, amely a következőket állapítja meg: az ember

társadalmi ténykedésének és öné~tékei kifejezésének nélkülöz-

hetetlen eszköze a nyelv. Mégpedig a tiszta, kifejező, gazdagon

~nyalt nyelv. Természetes tehát, hogya tanítóképző intézetek

tanárai, a gyakorlóiskolák nevelői és a tanítójelöltek mindig

buzgalommal és lelkesedéssel gondozták anyanyelvünket. Különös-

képpen így volt ez az elmúlt tíz esztendőben, amikor is a fel-

sófokúvá szervezett tanítóképzők oktatói dicséretesen ápolták

a nyelvmúvelést.

Hozzászólásomban - a gyakorlathoz igazodva - a rendkívül

gazdag anyagból két kérdéscsoportot emelek ki és vizsgálok kis-

sé részletesebben: a helyes magyar beszéd, valamint a helyes-

iroo néhány kérdését. Az általános tapasztalatok összegezésén

kivül főképpen azt szeretném elemezni, hogy mennyire hat ma is

a tá.inyelva köznyelvre, s e hatásnak milyen következményei je-

lentkeznek a hallgatók beszédében, írásában.

Mint a többi tanítóképzőben, Kaposváron is sokat foglal-

koztunka szép és tiszta magyar beszédre neveléssel. Az anya-

nyelvi ismeretek szemináriumi foglalkozásain, a "szavaló-szín-

játszó", illetőleg "előadói" szakkörökön, a szép magyar beszéd

intézetiversenyein, az intézeti ünnepélyek és vidéki szereplé-

sek előadásain értékes tapasztalatokat gyűjtöttünk. A helyes és

szépmagyar beszédre; valamint a hibákra vonatkozóan e tapasz-

talatoksummája a következő:



1. Gyakori hiba, hogy hallgatóink hosszú magánhangzó he

lyett rövidet ejtenek. Főképpen azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí, ú, 6, ő hangokat rövidí-

tik meg. A színes, ifjúság, bűnös és tőle helyett azt mondják

hogy szines, ifjuság, bünösés tölle. Ezt pedig a tájnyelv su-

gallj a.

2. A rövid mássalhangzókat - főképp azGFEDCBA1 , 1 , ~ , i hangokat

gyakran indokolatlanul megnyújtják. A termelő, haladó" erősen,

fűtő helyett ezt halljuk: termellő, halladó, erőssen, füttő.-

Ez is a tájnyelv ör-ö ka ége ,

3. A zárt e hangot hallgatóinknak csak körülbelül a fele

használja pontosan; viszont fel-felbukkan az e-zés mellett az

ö-zés is. A ~ és a meg helyett a somogyi falvakban a szöm és

a mög alak gyakorinak számít.

4. Konok tájnyelvi örökség, hogy sok hallgatónk zöngésíti

a v előtti zöngétlen mássalhangzót. Tehát a sok volt, lett vol-

!!§:., kis Varga helyett ezt mondják: "sog volt", "led volna",

"kizs Varga", Persze ha figyelmeztetjük őket a helytelen kiej-

tésre, erőlködés nélkül tudják használni a helyes hangkapcsola-

tokat.

5. De semmiképpen sem okolhatjuk a tájnyelvet azért, hogy

hallgatóink és pedagógusaink között többen nagyon feszesen. mo-

doros kimértséggel, betűe,itésre emlékeztető kínos pontossággal

képezik a hangokat és a hangkapcsolatokat, s bizony ez a merev-

ség olykor az összeolvadások vagy az írásban nem jelölt teljes

hasonulás ok elsikkadását eredményezi. Előfordul, hogy az "ájja-:-

tok fel", "üjj etek le", "baráccság", "szomszéccság" helyett ezt

halljuk: álljatok fel, üljetek le, barátság, szomszédság.

6. A helyes és szép magyar beszéd ellen a legtöbben azzal

vétenek, hogy modoros a beszédük, rossz a beszédütemük, torz a

hangsúlyozásuk, a hanglejtésük, vagy helytelenül használják a

beszédszüneteket. S ez különösen nálunk veszedelmes, hiszen az

általános iskola alsó tagozatában a beszélt nyelvet használjuk

a leggyakrabban.

Legtöbbször bizony éppen az iskolai vagy környezeti hatás

követke zménye a kedveskedő, édeskés vagy bizalmaskodó, netán

hányavetiA b e s z é d m o d o r . Pedig a mea t er k é L t en vállalt modorral

nem helyettesíthetjük az őszinte átélést, nem leplezhetjük a

tartalom bizonytalanságát, vagy szegénységét.
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7. Számos mag;netofonfelvételünk bizonyítja, hogya tanító-

,jelöltek beszédüteme legtöbbször gyorsabb a kelleténél. S ez

még akkor is így van, ha leszámít juk a szereplés vagy a tanítá~

si alkalom szülte lámpalázat. Persze az álmatag, fölöslegesen

lassított beszéd éppen olyan fárasztó, mint a nagyon gyors vagy

hadaróAe lő a d á s . A j ó pedagógus a beszéd ütemében is igazodik a

tartalomhoz és az érzésekhez, s csak a szükséges helyen kife,; e-

ző eszközként használja a beszéd ütemének gyorsítását vagy las-

sítását.

8. A beszédben használt szünetek helyes alkalmazására ügye-

~ talán a legkevésbé. Pedig a szünetek nemcsak tagolják a

mbndanivalót, hanem időt hagynak az elmondottak befogadására,

és előkészí tik a következő gondolatsor megértését. Sokan ösztö-

nösen is helyesen használják a tagoló szüneteket - de a kiemelő

szerepű előszünettel vagy a lezárást és elválasztást kifej ező

utószünettel a többség nagyon mostohán bánik.

9. Tanitványaink - sajnos - általában nem ügyelnek a pon-

tos, helyes hangsúlyozásra. Igaz, sokan jól használják az ér-

telmi hangsúlyt, de az érzelmi és ritmikai hangsúlyt már gyak-

ran elhanyagolják, vagy torzitva használják. Legfeltűnőbb hiba

a nagy igyekezet következtében jelentkező túlhangsúlyozás, vagy

az értelmi hangsúly olyan mértékű önkényes kezelése, hogya be-

széd szaggatottá, patetikussá vagy "dübörgővé" válik. Ugyanígy

veszedelmes az "ag;y;onhangsúlyozás" is, hiszen egy-egy mondatban

vagy szakaszban nem lehe t mindent egyforma ene,rgiával hangsú-

lyozni.

Sajnos, a hangsúlyozási szakaszok és szólamok értelmezésé-GFEDCBA
, , '

ben sok tanítványunk nagyon bizonytalan.

10. A hanglejtés hibái ugyancsak szép számban fellelhetők

a hallgatók beszédében, hiszen a hangsúly és a hanglej tés alap-

egysége a beszédben tulaj donképpen azonos. Leggyakori bb hang-

lejtési hibák: az egyhangúság, a lebegés, az éneklő dallam és

az érzelmi le,jtésváltozatok erőltetése vagy önkényes kezelése.

Pl. f!yerekek, [igyeljetek Q.sak ide t " - - - - - I " - L -

vagy: Gye~kek, figyeljetek csak ide! --A- ~ L
vagy: Gyerekek, figyeljetek c s ak id~' - - - .J \ . . - -A / \

vagy: Qyerekek, figytljetek csak ide' ~ L - / \ . . L



Nemsorolom tovább a példákat. - Megjegyzem, hogy érdekes

lenne megvizsgálni azt isGFEDCBAI mennyire befolyásalj a .az idegen nyel-

v~k tanulása az anyanye~vi artikulációt, valamint azt, hogy nem

szaporitják-e a beszélt nyelv hangsúly- és hanglejtés-hibáit a

táncdalok szokatlan ritmus- és hangsúlyképletei.

Talán az eddig elmondottak is meggyőzően bizonyítják: so-

kat kell még fáradoznunk azért~ hogy a jövő pedagógusai helye-

een, szépen és kifejezően beszéljenek magyarul.

A javítás érdekében igyekszünk mindenkivel megismertetni

a helyes kiejtés eddig kidolgozott és elfogadott normáit. Igyek·

szünk biztositani az egységes iskolai és környezeti hatást. Vé-

gül pedig természetes és pontos artikulációval, a helyes into-

náció megtanftásával igyekszünk biztosítani, hogy minél telje-

sebben közelitsük egymáshoz a leirt és kimondott szó valóságát.

De gyökeres változást csak a beszédtechnika tanításának beveze-

tésétől remélhetünk.

A továbbiakban néhány helyesírási kérdéssel és jelenséggel

foglalkozom.

Tíz év óta minden évben megírattam elsőéves hallgat6inkkal

az év eleji helyesírási felmérő dolgqzatot. Úgy állítottam ösz-

sze aszószerkezeteket és a mondatokat, hogy a szöveg tollba-

mondása után minél teljesebb képet kapjak jelöltjeink helyes-

irási készségéről.

A tapasztalatok elgondolkodtatóak! - Bár az utóbbi két év-

ben érettségizettek helyesírási készsége talán valami vel jobb

az előzőekénél, mégis: sok még a hiba~ a javitani való. Tapasz-

talataim összegezéséről a következőkben adhatok számot:DCBA

al A többség a magánhangzók időtartamát pontosan jelöli a

gyakran használatos szavakban. De sokszor eltévesztik azon sza-

vak írását, amelyekben a tájnyelvi ejtés eltér arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkö anye.Lv í , től.

Tehát helytelenül röviden írják a sín, ízlés~ kisér, őrs, ~-

~, hínár szavakat, viszont ugyancsak h~lytelenül hosszú ma-

gánhangzót jelölnek az irigy, dicsér, posta, hunyó, ~ sza-

vakban.

bl Igen gyakran eltévesztik hallgatóink a mássalhangzók

időtartamának jelölését. Ez is főképpen a tájnyelv, a környezet

beszélt nyelvének hatására történik. Például tévesen rövid más-

salhangzót frnaka guggol, istálló, mállik, szalonna, apparátus
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'stb.szavakban; ugyanakkor hosszú mássalhangzót használnak' a

bakancs, csat, halad, ~, peron, barikád1 brosúra szavakban.DCBA

el Rendszerint zavart okoz azoknak a szópároknak az írása,

~elyekben csak a mássalhangzó időtartamának különbsége jelzi a

jelentéskülönbséget. Ebben az esetben az írásbeli emlékképek

kettóaégge vagy megerősíti vagy teljesen felbontja a tájnyelvi

emlékképet. Sokan csak hosszas latolgatás után írják helyesen

- vagy akkor sem tudj ák helyesen leírni - ezeknek aszópároknak

egy-egy alakját: hal-hall, fen-fenn,GFEDCBAl l - . fu i l l . , len-lenn,~-

~,~-~ stb.

dl A toldalékos és összetett szavakban hallgatóink akkor

is érvényesíteni akarj ák a szóelemzés szerinti írásmód elvét,

~ikor helyesírásunk már akiejtéshez igazodik. Ezért tévesztik

el gyakran az alkotnak-alkossanak, nyit-nyiss, lát-lásson, bo-

csát-bocsásson alakok írás át.

el Végképp határozatlanok aztán azon szavak írásában, ame-

lyekben egyszerre érvényesül a kiejtés és a szóelemzés. A ~

zátok, látsszanak, metsszük, játssza alakok irása mindig a leg-

nehezebbek közé tartozott. Ugyancsak azért tévesztik el gyakran

a hisz ige fels zólí tó módú alakj ainak a kiej téshez igazodó írás-

módját.

fl Néha már annyira tisztelik a szóelemzés elvét, hogy ak-

kor is érvényesíteni akarj ák, amikor helyes írásunk a kiej téshez

igazodik. Ezért aztán bizonytalanok az éjszaka, kesztyű, küsz-

~, lélegzik szavak írásában.

gl A felszólí tó módú alakok írását ugyancsak sokan elté-

~esztik. Az a hiba, hogy vagy mindent a kiejtéshez akarnak iga-

zítani,vagy mindent szóelemek szerint szeretnének írni~ Így

aztán a kezdjed-kezdd, mondjad-mondd, tegyed-tedd, vigyed-vidd

írásában és a többi esetben határozatlanok, megtorpannak, s

néha egészen lehetetlen alakokat agyalnak ki: pl. a hagyjuk

alakot láttam úgy is leírva. hogy "hadjuk", sőt "hagydjuk" -

vagy a kezdjed alakot igy, hogy "kezgyed", sőt "kezdgyed"~

Folytathatnám a sort a tipikus helyesírási hibák csoporto-

sításával,de a felsoroltakon kívül most csak három jelenségre

utalok.

Általában azt tapasztaltuk, hogy hallgatóink gyakran téved-

nek a -több elemú tula.jdonnevek, valamint az összetett szavak-



írásában, s nagyon felületesen kezelik az egyszer6 és összetett

mondatírás,jAe l e i t . Ezekben az esetekben a begyakorolt formák

analógiájával dolgoznak - s ha az egyes szavak vagy szerkezetek

írása eltér ettől, akkor írásuk bizonytalanná válik.

Kísérletképpen két évvel ezelőtt tollba mondtam hallgató-

inknak azt a szöveget, amelyet az Egri Tanárképző Főiskolán a

magyar szakos hallgatókkal versenydolgozatként megírattak. A

dolgozat kijavítása után az volt a tapasztalatom, hogy ami

hallgatóink írásában is leggyakoribb hiba az, ami az egri ma-

gyar szakos tanárjelöltek írásában. Vagyis: sokan eltévesztet-

ték a több elemtí összetételek irását, a földrajzi neveket s a

mondatközi írásj elek használatát •

A helyesírási készség fejlesztésével kapcsolatban most is

feladatunknak tekintjük a következőket:

IgyekszÜnk ~egismertetni minden törvényszer6séget és sza-

bályt, aztán következetes és rendszeres gyakorlással alkalmaz-

tatjuk a szabályokat minden. helyzetben és minden feltételezhető

kapcsolatban.

Az aGFEDCBAt rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAöz-ekvéaünk , hogy hallgatóink pontosan ismerj ék a he-

lyesírásunkban ható törvények uralkodó tendenciáit, s lehetőleg

gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek arra vonatkozóan, hogy

melyik mikor'és mely helyzetben érvényesül.

Mindenkor olyan gyakorlási formákat alkalmaztatunk, ame-

lyek leginkább előkészítik hallgatóinkat a tanítói munkára.

Van hát tennivalónk bőven! Minden erőnkkel azon munkálko-

dunk, hogy hallgatóinkat tanítsuk meg a művelt, igényes és gaz-

dag változatú nyelvhasználatra, a pontos, kifejező, hibátlan

írásra. A jövő társadalmánaképitése ezt kívánja tőlünk.
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A felsőfokúvá alakult tanitóképzéstől joggal varJa a peda-

gógiai közv é Lemény , hogy az új tanitónemzedék felnevelése mel-

lett járuljon hozzá - mégha szerény mértékben is - pedagógiai

közgondolkodásunk alakitásához, a pedagógiai gyakorlat és elmé-

let továbbfejlesztéséhez, elsősorban a 6-la éves tanulók okt/3.-

tását, nevelését illető kérdésekben. Óvónő- és tanitóképző in-

tézeteink számtalan területen figyelemre méltó eredményeket ér-

tek el/pl. a tanulói érdeklődés vizsgálata, az érte lmi erők

fejlesztése, az esztétikai, a világnézeti nevelés; az AV eszkö-

zök felhasználása, a tani tás programozása, a tanulói önállóság

fejlesztése stb./. A mi intézetünk ~ a Jászberényi Tanitóképző·

Intézet - oktatói, gyakorlóiskolainevelői a közös munkából el-

sósorbana 6-la éves tanulók önállóságra nevelésével kapcsola-

tos vizsgálatokkal vették ki a részüket. E helyen csupán egyet-

len területen, a csoportos tanulói munkák te~ületén végzett ku-

tatásaink néhány eredményéről számolhatunk be.

Maga a problémakör nem új, hiszen a polgári pedagógia mü-

velói immár fél évszázada sokrétüen vizsgálják a csoportos ta-

nulói munkákban rejlő lehetőségeket. Elég itt Petersen, Cousinet

és mások munkáss ágára utalni. Mi keresni valónk van hát egy eny-

nyire feltárt , müvelt területen? Miféle új feHsmerésekben re-

ménykedhetünk mí., magyar tanitóképzős oktatók?

Nos, bármily precizek, obj ekti v e k , sokrétüek is a polgári

pedagógia által feltárt összefüggések, sok mindent mégis újra

kell vizsgálni, mert a szocialista pedagógia se nem puszta foly-

t~tása, se nem puszta tagadása a polgári pedagógiának, hanem

más pedagógia. Jóideig csak célj ainkban volt más. ma viszont
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már egész rendszerében módszereiben, eszközeiben - képes más

utakon járni.

Nincs most időnk arra, hogy a csoportmunkáknak a kommunis-

ta nevelésben betöltött szerepét részletesen, tényszerüen ele-

mezzük, ezért eddigi vizsgálataink néhány tanulságát hozhat juk

szóba csupán •

. 1. A csoportmunkákkal kapcsolatos nyugati kisérletekről

- többé-kevésbé - értesültünk korábban is, s bennük elsősor.ban

az osztály- és tanórarendszer elleni támadás, a "formabontás"

tüneteit ismertük fel/nem is egészen alaptalanul/. Természetes,

hogy mi más meggondolások alapján jutottunk el a csoportos ta-

nulói munkák vizsgálatához.

Nem nehéz megállapitani, hogya kommunista nevelés céljá-

ban is megfogalmazott közösségi embereszmény és a tényleges

gyakorlat között alapvető ellentmondások feszülnek. Miközben jó

eredményeket értünk el a nevelés egyes szinterein - pl. az if~

júsági mozgalomban - addig a tanulók legfontosabb munkája, a

tanórai munka ma sem vált még igazán közösségi tevékenységgé;

.a valóban kollektiv munkavégzésre alig van példa a tanitási

órákon. S amig a tanitás-tanulás individualizálása erőteljesen

halad /pl. a programozott oktatás, a feladatlapos munkák, a

differenciális oktatás, az egyéni önállóság fejlesztése stb.

révén/, addig a valóban közösségi tevékenységformák szerepe

alig-alig növekszik a tanítási órákon. Ez annál is inkább meg-

lepő, mivel mindannyian tudjuk, hogy az iskola elhagyása után a

tanulók munkahelyi kollektivákban fognak dolgozni, nem ,pedig

munkatársaiktól elhatárolva, "háztáji" keretekben.

Ennek az ellentmondásnak a feloldására csak egy mód van:

ha a tanitási órákon többször adunk módot a tanulók kollektiv

tevékenységére, amilyenek a csoportos tanulói munkák is. Köny-

nyen belátható, hogy az iskolai munka ilyen irányú fejlesztése

nagyon komoly probléma; ennek érdekében a legapróbb lehetősége-

ket is érdemes kihasználni. Érthető tehát, ha a csoportos tanu-

lói munkábanrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmí.nderie keLőGFEDCBAt t a kollektiv jelleget emeljük ki. A

szocialista pedagógiában a csoportmunka elsősorban kollektiv

munka, azaz a tanulók együttmüködásén, egymásnak nyújtott se-

gitságén, egymás teljesitményeinek értékelésén stb. alapuló

munkaforma. Ez az értelmezés eleve elhatárol bennünket a polgá-



ri pedagógia legtöbb képviselőjének törekvéseitől. /Nem mind-

től, hiszen valóban haladó, demokratikus törekvéseket is isme-

rünk, amilyen pl. a francia Freinet mozgalmának néhány kezde-

ményezése./ A csoportmunka kollektiv jellegét nem lehet eléggé

hangsúlyozni, hiszen úton-útfélen kisért a téves azonositás ve-

szélye: sokan egyenlőségjelet tesznek a kollektiv jellegü ~

portmunka és a lényegében individuális önálló foglalkozások

/mint pl. az összevont osztályokban alkaimazott önálló foglal-

kozások/rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAköz é , Vizsgálataink első szakaszában /1964-66-ban/ tü-

zetesebben elemez~ük a csoportmunkák és az önálló munkák jel-

lemző vonásait, s úgy találtuk, hogy alapvető különbségek van-

nak közöttük, noha kétségtelen tény, hogy az önálló munkára.

szokott tanulók /pl. az összevont osztályok tanulói/ könnyebben

tanuljákmeg a valódi csoportmunkák végzését. A munka kollektiv

jellegenélkül azonban az összevont osztályokban alkalmazott

önállófoglalkozás is egyéni foglalkozás marad. Csoportmunka és

egyénimunka az összevont osztályokban épp úgy különbözik egy-

mMtól,mint a nem összevont osztályokban.

2. Jóideig az volt a szakemberek véleménye, hogy az alsó

tagozatonnem érdemes próbálkozni a csoportmunkákkal, mondván,

hogy csak a 10 évesnél idősebb tanulók érettek rá, a kisebbek

nem. Nemcsak neves nemzetközi szaktekintélyek /pl. E. Meyer/

hirdették ezt, hanem a hazai pedagógiai irodalom is ilyen szel-GFEDCBA
. ,

lembenfoglalt állást. Bennünket izgatott ez a probléma, ezért

előszörlaboratóriumi kisérletekkel vizsgáltuk a kisiskolás

gyermekekcsoportos tevékenységének saj átosságai t. /E kisérle-

teketintézetünk néhány hallgatója végezte: Rézsó Margit, ·Hajd-

rik Ilona és mások./ Az osztálykisérleteket óvatosan kezdtük,

~ hamarosan kiderült, hogy nincs mitől tartani: a kisiskolás

tanulókigen jól tudnak csoportosan is tevékenykedni az órán.

A gyakorlatban tehát megdőltek az elméleti fenntartások. Dehát

miért bántak a szakemberek eddig mostohán a kisiskolás tanulók-

kal?Véleményünk szerint talán azért, mert többségük nem ismer-

te az 1-4. osztályokban f'oLyó munkát, illetve felsős szakembe-

rekvoltak. Másfelől pedig egy Herbart óta eléggé nem ellenőr-

zöttpedagógiai hiedelem is magyarázhatj a tartózkodásukat, ne-

vezetesenaz, hogy a csoportmunkára csak akkor kerülhet sor, ha

a tanulókmár elég önállóak; márpedig a 6-''10évesek - úgymond -
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még nem kepesek önállóan tevékenykedni. Látható, hogy ebben az

érvelésben ~ülönböző dolgok vannak összekeverve, nevezetesen a·

csoportos munkavégzés és az önálló tevékenység. Senki nem álli-

totta - nem is állithatj a - hogy ami csoportmunka, annak egyben

önálló munkának is kell lenni. Direkt pedagógiai vezetés mellett

is dolgozhatnak csoportosan a tanulók, ahogyan a felnőttek cso-

portos tevékenysége sem mindigAö n á l ló . IL. pl. a Holdonj áró

asztronauták tevékenységét!1 S ahogyan a csoportmunka nem szük-

ségszerüen önálló, ugyani gy az önálló foglalkozás sem mindig

csoportmunka - sőt, legtöbbször nem az. Tehát a kisiskolás ta-

nulók önállótlanságára hivatkozva semmi jogunk a csoportmunkát

szőröstől-bőröstől elvetni. Ám az emlitett érvelés legkritiku-

sabb tétele sem állja meg a helyét: nem igaz, hogya kisiskolás

tanulók természetüknél fogva önállótlanok. AGFEDCBAt anurqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALő í , önállóság

elsősorban nem az életkori sajátosságok, hanem a szoktatás, ne-

velés, az életmód függvénye. Megfelelő hatásrendszerben akár az

óvodás gyermek is képessé válhat ~ a maga módján - az önálló

tevékenységre; ugyanakkor sokan még felnőtt korukra sem válnak

önálló emberekké. Természetesen az önállóságot mindig konkrétan,

a gyermek konkrét tevékenységeire gondolva kell megitélni. Két-

ségtelen, hogy a kisiskolás tanuló valóban önállótlan, ha ti-

zen-éveseknek való feladatokat akarunk vele megoldatni. Ám ha

neki való tevékenységet végeztetünk vele, képes lehet nagyfokú

önállóságra.DCBAIPl. már az óvodás gyermek is önálló lehet a neki

való játéktevékenységbenIl

3. Miután láttuk, hogy a csoportmunka nemhogy fenyegetné

a kommunista nevelés céljainak megvalósitását, hanem igenis lé-

nyegi segitséget jelent; s miután meggyőződtünk arról, hogy már

az alsó tagozaton is alkalmazható munkaformáról van szó, szembe-

találtuk magunkat egy ujabb problémával: az oktatási folyamat

mely szakaszában vagy szakaszaiban érdemes acsoportmunkákkal

próbálkozni, mikor indokolt az alkalmazásuk? Didaktikai felfo-

gásunk régebben meglehetős en merev és kategórikus volt; úgy

véltük, hogya tanitás bizonyos fázisaiban la tények elemzése,

általánositása; az ismeretek elsődleges rögzitése/nélkülözhe-

tetlen a közvetlen pedagógiai irányitás, s csak később Igyakor-"

lás, alkalmazásI lehet lazábbra engedni a gyeplőt. Kézenfekvő-

nek tünt tehát, hogyacsoportmunka.- ha egyáltalán szóba jö-
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het - csak gyakorló, alkalmazó munkaként foglalhat helyet az

oktatás folyamatában. Ma már egyre bizonyosabbá válik, hogy az

ilyesféle kategorikus megkülönböztetésnek nincs értelme, hiszen

sokszor előfordul, hogy pl. az új ismeretekhez való eljutás ke-

vesebb problémát jelent aGFEDCBAt anu'lrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő kna k, - pl. a korábbi tapaszta-

latok, az analógiák alapján - mint az ismeretek gyakorlati al-

kalmazása, melyben komoly segitségre szorulhatnak a tanulók.

Nagyon nehéz lenne tehát általános szabályba foglalni, hogy az

oktatás melyik fázisában szükséges, me L y í.kben lehetséges, s me-

lyikben lehetetlen a csoportos tanulói munka. Nem találhatunk

egyértelmü összefüggést a tanitandó anyag és a feldolgozás mód-

ja, szervezeti formája között sem, - éspedig azért nem, mert a

tanitási tevékenység elválaszthatatlan a gyermekek tanulási te-

vékenységétől. Ez a kettő egységes folyamatot alkov, melyben

nincsenek csak a tanitónak vagy ~ a tanulóknak szánt fázi-

sok. Nincs az iskolai munkának olyan mozzanata, melyet a peda-

gógus egyszersmindenkorra kisaj átithatna magának.

Mind a laboratóriumit mind az osztálykisérletek meggyőztek

bennünket arról, hogyacsoportmunkák sikere elsősorban nem a

munka didaktikai feladataitól/illetve ezek jellegétől/ függ,

hiszen tények gyüjtésére, elemzésére, az általánositásra stb.

épp oly alkalmas lehet a csoportmunka, mint pl. a frontális osz-

tálymunka, feltéve, ha yalóban sikerül értelmes feladatmegoldó

tevékenységre késztetni a tan~lókat. IDehát erre nemcsak a cso-

portmunkáknál van szükség, hanem az egyéni munkáknál vagy a

frontális osztályfoglalkozásoknál isl/ Ha úgy látjuk, hogya

tanulók a pedagógus vezényletével, osztálykeretekben eredménye-

sebben, gazdaságosabban, tanulságosabban tudnak tevékenykedni,

mint csoportokra tagolt an, akkor súlyos hiba lenne a csoport-

munkákat erőltetni. Áro ugyanez érvényes forditva is: bizonyos

helyzetekben nincs jobb a csoportmunkánál. /Pl. amikor sokféle

tén~, saját tapasztalatot, ötletet szeretnénk gyüjtetni a tanu-

lókkal;amikor az egyén teherbirását, képességeit meghaladó na-

gyobbvállalkozásokba kezdünk; amikor többféle változatban pro-

dukáltteljesitményekre van szükség stb./

4. Persze, az alkalmazott eljárás, munkaforma sikerességét

megitélnirendkivül nehéz dolog a nevelésben. Ha egy új eljárást

alkalmazunk, s ebbe a t anu Lő k nem buknak bele Inem tör ki "bot-
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• •rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r-ány"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz órán/, még nem biztos, hogy jó az e L já r áa , A csoport-

munkáról ~s kezdetben csak annyit lehet megállapitani, hogy az

alsó tagozat mindegyik osztályában, az oktatási folyamat bár-

melyik fázisában sor kerülhet alkalmazására. Végeredményben már

ez is valami, hiszen ha a csoportmunkának más értéke nem lenne,

mint az, hogy új szint visz az iskolai munkába, s megtöri annak

egyhangúságát: már ezért is érdemes időnként alkalmazni. Ben-

nünket azonban joggal érdekelhet, hogy mi történik akkor, ha a

csoportmunkák a tanitási-tanulási fOlyamat egészének szerves

összetevőivé válnak, azaz megszokott, "közönséges" munkamóddá

szelidülnek.

Az ilyen irányú kisérletek kockázatosak, hiszen ilyesféle

intelmeket hallani: "Ne csinálj magadnak csoportmunkás órákat,

ha nem akarsz elmaradni az 'anyaggal!" stb. S valóban, aki már

próbálta csoportos munkára fogni a tanulókat, tapasztalhatta,

hogy nehézkesebben, lassabban, több hibával dolgoztak, mint

amikor a nevelő személyesen irányitotta munkájukat. Dehát né-

hány kisérleti óra tanulságai alapján nincs jogunk végérvénye-

sen általánositanil Megállapitásainknak csak akkor lesz kellő

hitele, ha huzamosabb ideig. rendszeresen végeztetünk csoport-

munkákat. Márcsak azért is ezt kell tenni, hogy kivárjuk azt az

időszakot, amikor erről a munkaformáról is lekopik az ujdonság,

szokatlanság varázsa, ugyanakkor megszilárdulnak az új munka-

szokások, együttmüködési formák, magatartási jegyek; amikor m&

könnyedén megy a csoportmunkák szervezése, amikor rugalmassá

válik az átmenet az egyik munkaformáról a másikra. Érthető te-

hát, ha a kezdeti s'zórványos próbálkozások után mi is ilyen

vállalkozásba kezdtünk.

Túlzás lenne azt állitani , hogy az intézetünkben végzett

kisérletekkel végére jártunk a dolgoknak: ehhez jóval nagyobb

apparátusra, sok iskola többéves tapasztalati anyagára leIh~e

szükség.

Néhány gyakorlóiskolai nevelőnk évek óta rendszeresen al-

kalmazza - egyéb munkaformák mellett - a csoportmunkákat. Az

1-2. osztályos tanulóknál először Gledura Lajos /ákkor gyakor-

lóiskolai tanitó/ vizsgálta a csoportos munkavégzés lehetősé-

geit, az előkészités problémáit. A két évig ilyen irányban elő-

készitett tanulókkal Hagyó Ernőné gyakorlóiskolai tanitónő vé-

- 92 -



- 93 -

gezte a további kisérleteket. Lelkesen, türelmesen, ötletgazda-

gon használ ta fel az e munkaformában rej lő lehetőségeket. Ez

volt az első tanulócsoport, melynek a csoportos munkában elért

fejlődésétGFEDCBA4 évig figyelemmel kisérhettük. /Rövidebb ideig ter-

mészetesen más osztályokban is végezhettünk megfigyeléseket,

hiszen a legtöbb gyakorlóiskolai nevelőnk rendszeresen alkal-

mazza a csoportmunkákat •I

A legáltalánosabb tapasztalatunk az volt, hogy a csoportos

munkavégzés épp oly természetes, integráns része lehet az alsó

tagozati munkának. minta frontális osztálymunka avagy az önál-

ló egyéni munka, azzal a különbséggel, hogy a csoportmunka mind-

végig lázba tudj a hozni a tanulókat, ezt megúnni nem tudj ák;

legmaradandóbb iskolai élményeik főleg a csoportmunkás órákhoz

kapcsolódnak, Mindez persze nem boszorkányság: a csoportmunka

lényegesen megnöveli ~ gyermeki tevékenység lehetőségeit, már-

pedig ahol a tevékenység, ott a gyermek öröme isI

Számtalanszor fedeztük fel annak jelét, hogyatanulóknak

a csoportos lnunkavégzéshez való ragaszkodása átsugárzott a töb-

bi munkaformára is, legközvetlenebbül az adott tani tási órán.

Ez az összefüggés azonban inkább csak sejtés, mint bizonyosság;

érdemes lenne pedig alaposabban foglalkozni vele.

5. A csoportmunkák szervezése, vezetése nem kis terheket

ró a nevelőkre. A gondok tetemes része végig megmarad, de a leg-

kellemetlenebbekDCBAIpl. a fegyelmezésiproblémák~ a munkára nóga-

tás, a caopor t ok munkáj ának szinkronizálása stb. I egyre kevésbé

terhelik a nevelőt. Végig többletmunkát kiván viszont a felada-

tok kiválasztása, adagolása, a teljesitmények számonkérése és

értékelése.stb. Magától adódik tehát az ujabb probléma: miként

lehetne a csoportmunkák szélesebb körü alkalmazását gátló gon-

dokon enyhiteni. Igy torkollik a csoportmunkák problematikája

az ésszerü munkaszervezés, irányi tás , értékelés kérdéskörébe.

S ezekhez ujabb kérdés ek kapcsolódnak, mi vel pl. a pedagógiai

vezetés, a tanulói önállóság, a differenciális foglalkozás, a

munkalapok, feladatlapok, programok, értékelő tesztek - de még

a tanterem berendezése, felszerelése is - összefügg a csoport-

munkák alkalmazásával.

6. A csoportmunkák rendszeres alkalmazásához másféle peda-

gógus - tanuló viszonyra van szükség. mint amilyent megszoktunk.



Autokratikusan vezetett osztályban, ahol a legapr6bb döntések

joga is a tariit6é, s ahol minden valamirevaló tevékenységnek aGFEDCBA
, .

tanitó figyelő szeme előtt kelllezajlani, s ahol egyedül a ta-

ni tónak "illik" előre tudni mindent, ott nehezen megy a csoport-

munka. A közösségi határoknak csak úgy lehet helyet szoritani a

tanitási 6rákon, ha mérsékeltebbé, diszkrétebbé válnak a neve-

lői közbeavatkozások, tehát a totális parancsuralmi rendszert

olyan együttmüködési forma váltja fel, melyben kevesebb a köz-

vetlen nevelői irányi tás. /Persze, ennek a kevesebbnek végig

értelme és súlya van!/ Nehezen képzelhető el az újtipusú, szo-

cialista pedagógus - gyermek viszony, ha csak a külsődleges

eszközökön változtatunk /pl. a pedagógus modorán, beszédm6dján/.

Ez a viszony nem modor és stilus, h a n e rn az együtt végzett tevé-

kenységek jellegének, arányainak, szerkezetének a kérdése első-

sorban. Ma már elfogadott követelmény, hogy ne csak a pedagó-

gus, hanem a tanulók is tevékenykedjenek az órán, sőt: ők tevé-

kenykedjenek többet. Ám nem mindegy, hogy mit és hogyan dolgoz-

nak. A puszta végrehajtó vagy reproduká16 tevékenység nem lehet

egyenértékü az értelmes, teljes feladatmegoldó vagy alkotó te-

vékenységgel; miként az sem mindegy, hogy a munkát a tanuló ki-

zárólag a maga érdekéből végzi-e, vagy pedig társaira is tekin-

tettel van. Mindezek miatt nem valószinü, hogy a csoportos ta-

nulói munkák a jövőben elveszitenék aktualitásukat: a korszerü,

szocialista nevelés gyakorlata nehezen képzelhető el ilyen vagy

ehhez hasonló munkaformák nélkül. S minél több sz6 esik mosta-

nában az egyéni önállóságra épülő munkaformákról, annál indo-

koltabb - márcsak a helyes arányok miatt is - a csoportos mun-

kák ügyét támogatni.

1. Persze igazságtalan dolog lenne az egyéni bánás ellen-

pólusaként emleg~tni a csoportmunk.ákat, hiszen a látsz61agos

ellentét mögött lényegi egység rejlik. Az kétségtelenül igaz,

hogy az egyes tanulókkal va16 foglalkozás, az egyénre szabott

feladatok, a személyhez szóló tanitás stb. jelentősen növelik a

tanitás hatásfokát. Dehát melyik tanitó vállalná, hogy osztálya

minden tanulóját rendszeresen igy képezze? Ki győzné felkészü-

lésseI, feladatlapok és programok gyártás ával, másodpercnyi pon-

tos időbeosztással az ilyen tanitást? Az egyéni önállóságot

igénylő munkaformák alkalmazása nem szabad, hogy féll;'evigyenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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bennünket az atomatizálás, a rossz értelmü individualizálás

tévútjaira. Szerencsére van m~d arra~ hogy ezeket a buktatókat

elkerüljük: differenciáltabbá, az egyes tanulókhoz jobban iga-

zod6vá tehetjük a tanitást, miközben erősiteni tudjuk a közös-

ségi hatásokat is. Egyik - de nem egyedüli - megoldás erre a

csoportmunkák alkalmazása. Nagyon messzire vezetne, ha most a

differenciális csoportmunkák problémáiról akár vázlatosan is

szólnánk. Annyit azonban kiemelhetünk, hogy ezekre a csoport-

munkákra igen nagy szükség van, s a jövőben csak növekedni fog

a szerepük. Áro-a,differenciális csoportmunkák helyes alkalmazá-

sa feltételezi a nevelői irányi tás , szervezés, ellenőrzés ra-

cionális módjainak kidolgozását, elterj edését. Amennyiben a.

csoportok különböző munkákat végeznek az órán - a legtöbb cso-

portmunka ilyen! - akkor csődöt mondanak előbb-utóbb a vezetés,

ir~itás hagyományos /jobbára verbális/ eszközei. Feladatlapok

v~y hasonló irányitási eszközök nélkül bajosan lehet rendsze-

ressé tenni a differenciális csoportmunkákat. Áro az egyes neve-

lők teherbirását meghaladja ezeknek az eszközöknek a biztosi tá-

sa; itt már nem elég a nevelő lelkesedése és szorgalma, hanem

az arra hivatott szervek, intézmények tényleges segitségére van

szükaég , S nem túlzás azt állitani, hogy a pedagógus képző in-

tézmények is részt vállalhatnak a segi tségadásból.GFEDCBA

- 9 5 -

Az alsó tagozati osztályokban végzett vizsgálat okkal pár-

huzamosan igyekeztünk továbbadni tapasztalatainkat tani tÓ'j elölt

halIgat ő í.nkna k , Számukra nem kuriózum már a csoportmunka: gya-

korlati tanit ásaikban, a szakmai gyakorlaton élnek a csoportmun-

ka lehetőségeivel. Kutatásainknak is élő kontrollját jelentik

hallgatóink próbálkozásai , hiszen ha kezdő szakember létükre

jól tudnak boldogulni ezzel a munkaformával , akkor valószinüleg

jó úton járunk. Sok mindenben megerősitettek bennünket eddig

ezek a hallgatói szárnypróbálgatások,ám korántsem megy még

mindensimán. Van még bőven tennivalónk ezen a szük területen

is. De éppen ez a szép a hivatásunkban, tanitóképzős munkánkban:

mindig találunk új feladatokat, s ha megoldásukban bármily sze-

rény lépést is teszünk e Lőr-e , máris adhat juk tovább tanitójelölt

tani tványainknak.





Korreferátum aA3 . témához

Fügh Jenóné intézeti tanár

/Gyór/

A FELADATLAPOK ÉS A PROGRAMOZOTT ANYAGOK

FELHASZNÁLÁSA A NYELVTAN-HELYESIRÁS TANITÁSÁBAN





Az utóbbi években számos tanulmány irója kifogásolta a

frontális osztálymunka hegemóniáját pedagógiai gyakorlatunkban.

NagySándor professzor legúj abb egyetemi jegyzetében hang-

súlyozza, hogy "Az az iskolai gyakorlat, amely az egész osztály-

lyal folytatott un. frontális osztálymunkát kizárólagosnak ,te-

nnti, egyre kevésbé tudja meghozni a kivánt eredményeket egy-

részt a müvelődési anyag megfelelő szintü feldolgozásában, más-

részt a tanulók értelmi képességeinek megfelelő szintü tréning-

jében. A képességekben ugyanis nyilvánvalóan eltérések vannak,

a munkatempóban is ugyanilyenek konstatálhatók, sebből követ-

kezóen a front ális osz t álymunkához való minden körülménye k kö-

zötti' ragaszkodás ismételten felvet nem jelentéktelen problémá-

kat. Többé nem olyan értelemben, hogy fel kell bontani az osz-

t~ykeretet, hanem olyan értelemben, hogy megfelelő szervezeti

és metodikai megoldásokkal elasztikus jellegét tovább kell nö-

velnL" Lényegében ez az elgondolás tükröződik Fábián Zolt án

kartárs referátumában is.

A szocialista iskolában megvalósuló "szervezeti és metodi-

kai megoldásoknak meg kell felelniük a szocialis ta nevelés cél-

ntüzéseinek, a személyiség mindenoldalú fejlesztésének, a kol-

lektiv ember nevelésének. Nem lehet kizárólagossá tenni olyan

szervezeti megoldásokat, melyek kollektivek ugyan, de az egyé"..

neket, eltérő képességeiket, érdeklődési irányaikat stb.önma-

gukbannem tudj ák e legendóképpen figyelembe venni, sem az olyan

megoldásokat, amelyek az egyént ugyan figyelembe látszanak ven-

ni, de csakis mint individuumot s nem mint egy közösség tagj át ,

Differenciált szervezeti megoldások szükségesek tehát, meIyek-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ben a közösségi elv s az egyéni bánásmód elve a jelenleginél

teljesebben valósul meg."

Igy jutunk el olyan szervezeti formák elismeréséhez, mint

a csoportmunka és az individualizált tanulás, melyek a frontá-

lis osztálymunka megfelelő arányainak fenntartásával együttesen

biztosi thatj ák csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanulók megfelelő aktivitását, önállósá-

gának fejlesztését.

Fábián kartárs értékes előadásban összegezte az alsótago-

zati csoportmunka leglényegesebb kérdéseit, az intézetükben

folytatott kisérlet pozitiv tapasztalatait és a felmerülő prob-

lémákat. Az idő rövidsége miatt ezek egyikére szeretnék reflek-

tálni, mégpedig arra, milyen segitséget adhatnak a feladatlapok

és a programok a csoportmunkák szélesebb körü alkalmazásához.

A feladatIapos munka időszakosan közömbösitheti a frontá-

lis osztálymunka hibáit, hiszen minden tanulót egyéni erókifej-

tésre ösztönöz, aktivizál, s egyidejüen felfedi a tanuló tudá-

sában mutatkozó hiányosságokat.

A feladatIapos munka tulajdonképpen átmeneti forma az iga-

zán önálló feladatmegoldások és a programozott tanulás felé.

Hasonló a programozott tanuláshoz, azt megközelitő forma. Pél-

dául a jó feladatlapok a programozás bizonyos elemeire épülnek,

s mindkettőn előre elkészitett utasitásokat találunk. A velük

való rendszeres munka révén a tanulók megtanulják, hogy i~ásos

utasitások alapján huzamosabb ideig egyéni erőfeszitéssel old-

janak meg tanulási feladatokat. Ilyen módon olyan jártasságra

is szert tesznek, amelyek révén alkalmassá válnak a programok

útján való ismeretszerzésre is.

A feladatlapokat valamennyi didaktikai feladat megoldására

használhat juk. tn ~zek közül kettőt szeretnék kiemelni:

Milyen segitséget nyújtanak a felmérések, tudáspróbák al-

kalmával, valamint a differenciált csoportmunkák alkalmával?

A nyelvtan- helyesirás órán valamely téma feldolgozása

előtt 14. osztály "Az ige"1 felmérjük a 3. osztályból hozott

ismeretek mennyiségét és minőségét, tisztázzuk a kiinduló hely-

zetet, s a tapasztalatok figyelembevételével jelöljük ki a téma

súlyponti kérdéseit;



vagy a téma feldolgozása után, amikor a feladatla~ segit-

ségével megállapitjuk, mennyire tudták elsajátitani tanitvá-

nyaink a tantervi követelményeket /s: számnévl;

vagy ismétlések előtt jelentős támpontul szolgálhatnak a

tanulók tudásszint jének megállapitásában. Ezek figyelembevéte-

lével olyan tananyagrészekre összpontosithat a tanitó az ismét-

lési időszakban, amelyekben a legnagyobb fogyatékosságok mutat-

koztak. lAz egyszerü mondat. I

Hasonlóképpen alkalmazhatjuk olyan gyakorlóórákon, amelye-

ken az óra utolsó részében felmérjük a gyakorlás eredményét lA

múlt idejü ige helyesirásal; s ennek kiértékelése után szervez-JIHGFEDCBA
sük meg a követke ző gyakorlóórán a differenciált csoportmunkát •

Nehezebb feladatokat adunk a jóknak, könnyebbet a gyengébbek-

nek. Több csoport is dolgozhat azonos feladatokon. Célszerü a

négyes csoportok kialaki tása. Munka közben nincs szigorú csend,

a tanulók beszélgethetnek egymással, a gyengébbek is beleszól-

hatnak a megoldás alakulásába. Aki a csoportban hibázott, annak

segitséget nyujtanak, megmagyarázzák~ A gyerekek szivesen dol-

goznak csoportban, ilyenkor a gátlásos tanulók is feloldódnak,

feszélyezettség nélkül dolgoznak. A munkára koncentrálják fi-

gyelmüket. Ha a probléma érdekli a tanulót, nics fegyelmezetlen-

ség, csak természetes munkazaj •

A feladatlapok alkalmazásának előnyeire nem tudok részlete-

sen kitérni, csak a legfontosabbakat emli t em, A feladatlapokkal

a tanulók gyakorolják az egyéni és az egyre ~nállóbb tevékeny-

ségre épülő munkát, vagy a bonyolultabb közös tevékenységet.

Kegtanulják, hogy figyelmesen kell elolvasni a feladatokat, kü-

lönben sokat hibáznak. Megtanulják áttekinteni a munkát, beosz-

t~i az időt, hozzász~knak az elmélyültebbmunk~oz, stb. A fel-

adatlapok alkalmazása lehetővé teszi a munka nagyobb mértékü

individualizálását, a gazdaságosabb időkihasználást, a pontos

tájékozódást az egyes tanulók tudásszintjéról.

Sajnos nem állnak még rendelkezésünkre nyomtatott feladat-

lapok. Az aPI munkatársai közöltek ugyan néhányat a Tanitó 1969.

2. számában t de ez önmagában nagyon kevés. Igy az int ézetünkben

dolgozó gyakor16iskolai tani tók, módszertant oktató tanárok és /

néhány lelkes hallgató közös munkáj ával készitettünk feladatla-

pokat• Elsósorban nyelvtan-helyesirásból, környezetismeretból
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pl. a tv-adásokhoz stb. Tani tási gyakorlatokon is szorgalmé.ztuk

a feladatlapok alkalmazását. Egyetértek Fábián kartárssal ab-

ban, hogy központilag kellene az iskolákat feladatlapokkal el-

látni. De addig nekünk, tanitóképzőknek kell egy-egy pedagógus

továbbképzés alkalmával az eddig elkészitett feladatlapokat az

érdeklődők rendelkezésére bocsátani.

Fontos. követelmény, hogyafeladatok változatosak, érdeke-

sek legyenek. Ez fontos motivációs tényező. Ezért a 2. oszt.

tanulók számára raj zzal illusztrált. szines feladatlapokat ké-

szitettünk. /Takáts Jolán gyakorlóiskolai tanitó./ A látási em-

lékképek segitik a nyelvtan- helyesirási ismeretek rögzitését.

A gyerekek maguk is szivesen rajz61tak, szineztek, ha a fel-

adatlapon ilyen utasitást kaptak. Igy örömet jelentett a tanu-

lás. A J. és 4. osztály számára már olyan feladatlapokat álli-

tottunk össze /Dávid Lajosné és Kunoss Judit gyakorlóiskolai

tanitó/, amelyeken a tollbamond·ás és az emlékezetből való irás

is szerepelt.

A feladatlap természetesen csak az egyik eszköze a tanulók

fokozottabb aktivizálásának. A másik nagyhatású eszköz: a prog-

ramozott anyagok felhasználása.

"Individualizálni a munka egyes szakaszait bizonyos érte-

lemben eddig is kellett", hiszen pl. valamely készséget akkor

lehetett kialakultnak tekinteni, ha eljutottunk az önálló egyé-

ni alkalmazásig és a készség ebben az esetben is jól funkcio-

nált. "Most azonban az indi vidualizálásnak történelmileg új for-

máj a van napirenden, ame ly lehe tővé teszi, hogy a tanulók új is-

mereteket is minél gyakrabban feldolgozzanak önállóan, egyéni-

leg." Ennek alapj át a programozott tananyagrészek alkotj ák akár

gépi úton, akár programozot t tankönyvek és munkafüzetek formá-

j ában, A programok 'lehetővé teszik a "saj át fejlődési üJIHGFEDCBAt emben"

és "saj át tempóban" való előrehaladást.

Intézetünk gyakorlóiskolájában 196f óta végzünk kisérlete-

ket. A kisérlet .kezdeti szakaszában azt vizsgáltuk, vajon a

programozott tanulás lehetséges-e az általános iskola 4. osztá-

lyában. Azt tapasztaltuk, igen. Ekkor még csak egy órás progra-

mokat készit ettünk. Akisérle t pozi tiv tapasztalatainak 'eredmé-

nyeképpen 1966 tavaszán már .egy téma "A számnév" programozott

anyagának kidolgozására vállalkoztunk. A fenti kisérletek elem-



zéae , s angliai tanulmányutam során szerzett tapasztalatok se-

gitettek "Az egyszerü mondat" témakörének programozott feldol-

gozásában. Mivel a programból való tanulás erős koncentrációt

igényel, nincsenek könnyitő,'tehermentesitő lehetőségek, hama-

rabb bekövetkezik az elfáradás, mint a hagyományos tanulás ese-

tében. Igya korábbi egész órás programok helyett 20-30 pe r-c ea

anyagokat szerkesztettünk a hazai és a nemzetközi tapasztalatok

alapján~ Ezzel a tanulás olyankorszerü megszervezését kivántuk

megvalósiJIHGFEDCBAt an í , amelyben a frontális osztálymunkát fe Ivál tot ta a

programból való tanulás, esetenként feladatlapok alkalmazása,

máskor pedig a programozott tanulást tollbamondás beiktatása.

Ebben az anyagban nagy súlyt helyeztünk a rajzos illuszt-

rációkra. Ez megkönnyiti a fogalomalkotást, ugyanakkor jelentős

motivációs tényező a tanulók érdeklődésének biztositásában. A

program feldolgozásával különböző didakt.ikai feladatok megolc;l.á-

sát tettük Lehe t őv é ,

A téma feldolgozására 10 órát 'szántunk. Hat órán tanultak

programból a gyerekek /5 órán uj ismeretet aze r e z t ek , 1 órán

gyakoroltak/, 3 órán frontális osztálymunkával történt az új

ismeretek nyúj t ás a, gyakorlati alkalmazása.

Az utolsó órán feladatlap segitségével az ismeretek ellen~

őrzése köve t ke ze t t •

A kisérletet a gyakorlóiskola 4/a osztályában végeztük.

Létszám: 25 fő. Félévi nyelvtan-helyesi:cás átlag: 3,91.

Kontroll osztályunk a 4/b osztály volt. ,Létszám: 24 fő~

Félévi nyelvtan-helyesirás átlag: 4,2.

A kisérleti osztályban az egyes programozott anyagrészek

megoldása a következő telj esitményt mutatj a:

az álli tmány

az alany

az állitmány szófaja

az alany szófaja

a tőmondat

a bővitett mondat

85 %zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

94 %
81 %

87 %

97%

97 %

A fenti számadatok azt igazolják, hogya tanulók a prog-

r~b61 j61 elsajátitották az új ismereteket.
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A kisérlet során különös figyelmet forditottunk azokra a

tanulókra, akik félévkor közepes, elégséges vagy elégtelen

osztályzatot kaptak. /Dormány Gábor, Tolnai Éva közepes, Galam-

bos Péter, Bubernik Mária elégsége;, Péter Ottó elégtelen./ A

közepes és gyenge képességü tanulók a hagyományos oktatásban

háttérbe szorulnak. Uj ismeretek feldolgozásakor a tani tó azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó

képességü tanulókra támaszkodik, s ezért a gyengébb tanulók

szinte kiesnek az osztálymunkából, sebből következően értelmi

erőik /megfigyelőképesség, gondolkodóképesség/ nem fejlődnek

képességeiknek megfelelően. Programozott órákon viszont ezek a

tanulók is rákényszerülnek a gondolkodó aktivitásra. Azt ta-

pasztaltuk, hogy ők is képesek önállóan tanulni, okosodni, gon-

dolkodni. Fejlődésük jól lemérhető a felmérő dolgozat eredmé-

nyén, melyet feladatlap segitségével bonyolitottunk le. Egy

vagy két teljes jeggyel jobbak az eredmények. Az év végi osz-

tályzatuk is mutatja a fejlődést.

A kisérleti osztályban

90 - 100 %-ot ért el 14 tanuló

80 - 90 %-ot ért el 8 tanuló

70 - 80 %-ot ért el 3 tanuló

25 tanuló

A kontroll osztályban

90 - 100 %-ot ért el 9 tanuló

80 - 90 %-ot ért el 6 tanuló

70 - 80 %-ot ért el 7 tanuló

60 - 70 %-ot ért el 2 tanuló

24 tanuló

56 %

32 %

12 %

100 %

38 %

25 %

29 %

8 %

100 %

A kisérleti osztályban

90 - lOG % jeles 14 tanuló 56 %

80 - 90 % __ JO 8 tanuló 32 %

60 - 80 % __ közepes 3 tanuló 12 %

átlag: 4,44
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A kontroll osztályban

90 - 100 % jeles 9 tanuló 38 %

80 - 90 % jó 6 tanulózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25 %

60 - 80 % -- közepes 9 tanuló 38 %

átlag: 4,-

Miből adódtak a kisérleti ,osztály jobb eredményei?

Mindenekelőtt abból, hogy programozott órán az osztály

minden t anu Lő j a intenziv munkára , aktiv válaszadásra kénysze-

rült. Mindenki figyelt és dolgozott. A tanuló nem ért rá fe-

gyelmezetlenkedni.

Igy egyetlen logikai lépés sem maradt ki a tanulók számá-

ra, Az önállóan jól megoldott feladat sikerélményhez juttatta

a gyereket, s ez jelentős motivációs t-ényez ő ,

Másodszor~ ki-ki képességének, egyéniségének megfelelő

munkaternpóban dolgozott. Nem voltak zavaró, sürgető tényezők.

Harmadszor: a tanuló azonnal megkapta a megerősitést.

Negyedszer: egy-egyanyagrész után lehetősége volt ismét-

lésre, gyakorlásra e ,

Ötödször: a jóképességü tanulók egyéb feladatot is kaptak

/gyüjtés/.

A programozott anyagot j~l felhasználhatjuk ismétléskor és

korrepetálás alkalmával.

"Az egyszerü mond a't" programozot t anyagát felhasználtuk az

5. osztályban az év eleji ismétléskor. Feladatlap segitségével

megállapitottuk, hogy mit tudnak, mit f'e Le j t et t ek el a t anu Ló k,

A felmérés eredménye:

Az álli tmány és az alany felismerésében általában biztosak

voltaknövendékeink. Az álli tmány és alany az ő f a]ára, tovább-á-tr-----...,

bóvitett és a hiányos mondatra vonatkozó ismeretek már hézagos-

nak bizonyultak.

Igy az ismétlést úgy szerveztük meg, hogy ezeket a fogya-

tékosságokat f'e Laz ámoLjuk , Mindkét osztály programból ismételte

~ a fent emlitett részeket.
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Az utólagos -felméréseredménye:

Tehát most is jobb annak-a csoportnak a teljesitménye, amelyik

programból dolgozta fel ezt a témát. Ugy véljük, ha minden na-

gyobb egységből programot tudnánk a tanulók kezébe adni, javul-.

nának az eredmények, nem maradna "fehár folt" az előirt anyag

egy-egy rásze a gyengébbek számára sem, lenne mirezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'eLépJIHGFEDCBAí.t en.l

az új ismereteket.

Sokat segithetnének a programok korrepetálások alkalmával

is. Pl. "A nehéz heLyeaí.r-áaú tő- és sorszámnevek", valamint a

"Toldalékos számnevek" helyesirására vonatkozó programokat kor-

repetálásokon is felhasználtuk olyan tanulók segitésére, akik a

felmáráskor súlyos fogyatékosságot mutattak.

Eddigi kisérleteink tapasztalatait a következőkben foglal-

hatjuk össze.

1. A programozott oktatás az általános iskola 4. osztályá-

ban nyelvtan-helyesirás órán jÓl alkalmazható. Sőt esetenként a

__- 3. osztályban is be lehet iktatni, ha a tanulók már jól tudnak

olvasni.

2. Biztositani tudja a tanulók maximális aktivitását. Eb-

ből a szempontból a programozott oktatás értéke felmérhetetlen.

3. A programozott oktatás hathatósan hozzájárul a hagyomá-

nyos tanitási órán végzett kollektiv munka és a tanulók ottho-

ni, egyéni munkáj a közti ellentmondás felszámolásához.

4. Sokat tehet az pktatás hatékonyságának fokozásában, mint

ezt kisárleteink eredményei igazolt ák ,

5. A programozott oktatás nem teszi feleslegessé a pedagó-

gus munkáját. Ellenkezőleg, a tanulók nagyon is igénylik a ta-

nitó segitségát. Néha elég egy tekintet, buzditó szó. MáSkor,

ha a tanulókmegakadnak, a pedagógus egyénileg rávezeti a tanu-

lót a helyes megoldásra. Ilyen szituációban a gyerek jól érzi

magát, szivesen és örömmel ~anul, a pedagógust jobban segitő-

társának érzi, mint a hagyományos órán.

6. A gátlásos tanuló is bátrabban dolgozik.
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A programokról a következőket állapitottuk meg:

1. Az eredményes tanulás alapja a jó program.

2. A 4. osztályban az apró logikai lépésekben való hala-

dás mutatkozik jónak.

3. Kb. 18-20 lépés megoldására képesek a tanulók egy al-

kalommal 120-30 perci.·

4. A lépéseknek egyszerüeknek, jól áttekinthetőknek kell

lenniük,

5. A rajzz~l illusztrált programból eredményesebben és

szivesebben tanulnak a gyerekek.

Intézetünk hallgatói megismerkedtek a programozott okta-

tás elméleti kérdéseivel. Tanulmányozták eddigi programjainkat.

Segitettek a programok és rajzok sokszorositásában. Látogattak

programozott órákon. Ugy véljük, mindezzel hozzájárultunk a

társadalmi igények kielégit éséhez. Olyan tani tókat képeztünk

és képezünk, akik a holnap feladatainak is eleget tudnak majd

tenni.





Korreferátum a 3. témához

Nagy Jenő intézeti tanár

/ D e b r e c e n /

CSOPORTFOGLALKOZÁSOK AZ ALSÓ TAGOZATBAN
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Tisztelt Tudományos Ülésszaki

Kedves Kartársaki

Lassan divat lesz a hagyományos oktatást birálni, kisipari

jellegü iskoláról, az oktatás válságáról beszélni. Sok okot,

érvet hoznak fel a fenti álli tások alátámasztására. Az elsők

között, tehát nagyon előkelő helyen, emlitik a válság okai kö-

zött az elavult oktatási módszereket és az oktatószemélyzet

felkészültségének nem kielégitő szinvonalát. Ez az általam is

kiemelt kettő teszi szükségessé, hogya tanitóképzők is bekap-

csolódjanak a világszerte folyó, az oktatás hatékonyságának nö-

velését célzó kutatásokba. Szükséges ez a bekapcsolódás, hiszen

a tanitóképzők az alapokért felelősek, a legfontosabb készsé-

gek, az olvasás, irás és számolás készségeinek kialakitásáért,

azokért, amelyekre vagy amelyekkel felépül minden más tudás.

Ezért, és igy kapcsolódott be, a többiek mellett, a mi kép-

zőnk, a decemberi is akisérleJIHGFEDCBAt ekbe , melyekből én most csak ar-

ról kivánok szólani, amelyik a csoportoktatással kapcsolatos.

Az ember lényege és rendeltetése a tevékenység. Élete csak

akkor nevezhető teljes életnek, ha alkotá munkában t e L í.kve L ,

Erre az alkotá. munkára azonban már gyermekkorában nevelni kell

az embert. Ez nem is látszik nehéznek, mert a gyermeknek nagy

és állandó szükséglete a tevékenység. A gyermek mindig hajlandó

részt venni valamiben, megfigyelni valamit; szeret kutatni, ki-

sárletezni. A tanitóval is hajlandó erre, még jobban a társai-

val, együttesen, kollektiv munkában , csoportosan. Nem fárad be-

le az ilyen tanulásba.

A kisiskolások csoportban való oktatását és tanulását mégis

sokáig lehetetlennek tartották az elméleti szakemberek. Azt gon-

dolták, nincsenek meg a feltételek rá, különösen nem rendelkez-

nek ilyen lehetőségekkel az elvont gondolkodás terén. Közben
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bebizonyosodott, hogya 8-10 éves gyermekek tágabb lehetőéégek-

kel rendelkeznek az elméleti, az elvont gpndolkodás terén iSt

mint ahogyan ezt a hagyományos életkori jellemzések általában

állitották. Bebizonyosodott az is, hogyacsoportoktatás ered-

ményesen használható aktivizálási forma a kisiskolások számára

is, mert fokozza a tanulók teljesitő képességét, alakitja jel-

lemüket, fegyelemre neveli őket, rendrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt munkára szoktatja,

felébreszti felelősségérzetüket, fejleszti és alakitja a társas

együttmüködésre, együttélésre való igényüket. A valóság és az

iskola, az élet és az iskola, itt, ebben a nevelési és oktatá-

si formában kerül egymáshoz a legközelebb.

Ez a nagyon sok jó azonban csak az igazi csoportmunkáról

mondható el. Csak olyanról, melyben a tanulók állandó vagy vál-

tozó csoportban, de célszerüen, szervezetten együttmüködve ol-

danak meg valamilyen didaktiksi feladatot, ahol az együttmÚkö-

dést a tanitó közvetlenül vagy közvetve irányitja és ösztönzi.

Tehát nemcsak halmaz, jelenlét, hanem együttmüködés, csoport.

Csoport, me lynek szerkezete van, melyben minden tanulónak meg-

van a maga külön feladata, de megvan együttesen is; ahol a ta-

nulók munkája egymáshoz kapcsolódik, vagy az egyik kiegésziti a

másikatJIHGFEDCBAi esetleg közösen, együttesen old,iák meg a kij elölt fel-

adatokat.

Magyar viszonylatban sokszor csak halmazt takar a csoport-

oktatás, a csoportmunka elnevezés. Besorolást. A tanitó az osz-

tály tanulóit az olvasásban, irásban vagy számolásban tett vagy

nem tett előrehaladása alapján bizonyos meghatározott számú

halmazba sorolja. Eggyel ezek közül, amelyben a leggyengébb elő-

menetelü tanulók vannak, maga foglalkozik, a többiekben minde~

gyik tanuló külön-külön oldja meg fe+adatát, mely a halmazon

belül általában egyforma. A tanitó igy kivánja felzárkóztatni

a lemaradt tanulókat, s közben igyekszik azokat is hasznosan

foglalkoztatni, akikkel ő maga nem tud. Ez tehát csak foglal-

koztatás, és nem csoportmunka, vagy csak egészen tág értelemben

az. Sokan érzik is, hogy itt nem igazi csoportmunkáról van sz6,

s szivesebben nevezik differenciált foglalkoztatásnak. Az is!

Az igazi vagy szükebb értelemben vett csoportmunkának két

faj tája van: az egyikben valamennyi csoport ugyanazon a felada.•.

ton munkálkodik, a másodiknál mindegyik csoport más ~eladatot

- 112 -



old meg. A tanitó irányitása is kétféle lehet: közvetlen, sz.ó-

beli, illetve közvetett, irásos , programozott. A következőkben

ez utóbbiról, a programozott csoportmunkáról szólok, példával

világositva mondanivalómat.

A kisérleteket negyedik osztályban kezdtük el. A csoporto-

kat a tan~tó állitotta össze, lányokból és fiúkból vegyesen,

figyelembe véve a pajtási kapcsolatokat, a tanulmányi eredményt,

a vezetési képességet. Mindegyik csoport azonos feladatot oldott

meg. A csoporton belül azonban már nem voltak azonosak a szere~

pek. A csoportok négy tagból állottak.

Bár minden didaktikai feladat megoldható csoportmunka ke-

retében, mégis mi is a legkönnyebbel, az alkalmazással kezdtük.

Gyakorló órát programoztunk olvasásból. A csoport összetételét,

a korábban már LemerJIHGFEDCBAt e t e t t eken kivül, az olvasási szint hatá-

rozta meg. Egy nagyon jól, egy jól és két kevésbé jól olvasó

tanuló került egy csoportba. A gyengébben olvasók, anélkül azon-

ban, hogy ez nyilvánvalóvá vált volna, többet olvastak. A prog-

ramok, melyeket kézhez kaptak, azonosak voltak, de különböző

számozásuak. Mindenik programban ott volt mind a négy csoport-

tagnak a feladata. Különböztek annyiban, hogy a legjobban olva-

sónak adott "Bgye s " programban csak az egyes feladatait emelte

ki egy piros kere-t. A "Ket t ea" programban, melyet a jól olvasó

kapott meg, zöldszinü keretben voltak láthatók a kettes felada-

tai, és igy tovább kék, ille tve narancsszinü keretek körvona-

lazták a kevésbé jólolvasók teendőit. A pr ogr-amma'l dolgozók,

hol önállóan, hol pedig együttmüködve tevékenykedtek a program

utasitásai szerint o ' Az önálló feladatok végrehaj tás át a t öbb l e k

figyelték, különböző feljegyzéseket készitettek róla, utána

~gbeszélték. Pl. mig a négyes olvasott, az egyes azt figyelte,

hogyértelmesen olvas-e, megtartja-e a aaüne t e ke t , a kettes

feladata az volt. hogy az olvasás f'o Lyamat oas ég ét figyelje, a

harmadiknak az esetleges tévesztéseket kellett számontartania,

s a programban a megfele lő helyre bej egyeznie ~ Az egyes számú

programmaldolgozó tanuló tulajdonképpen szellemi vezére volta

csoportnak, s gondoskodott róla, hogy az időlegesen önálló fel-

adatot megoldó tanulók munkájuk végeztével újra együttmüködje-

nek, illetőleg arról, hogy a program utasitásainak mindenki

eleget tegyen.
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Az első ilyen programot a "Hogyan előzhetjük meg a fagyká-

rokat?" és az "Öntözzünkl" cimü olvasmányok gyakorló olvasására

állitottuk össze. Azután több más alkalomra is. A tanulók ko-

rábban már sok alkalomcral dolgoztak munkalapok segitségével, és

egész oras programokkal is. Az előbb emlitett olvasmányokat,

mint uj anyagot is programozottan dolgozták fel. Szokva voltak

tehát az öpálló gondolkodáshoz, a szabad munkához, a programmal

való tanuláshoz.

Az eredmény oktatási vonatkozásban az olvasási készség

fejlődésében jelentkezett. Nemcsak a gyengébben olvasók, tehát

a többet gyakorlóJIHGFEDCBAt anuLó k mentek előbbre ilyen módon, hanem a

jól oLvaaők számára is előnyös volt ez a forma. Hiszen amikor a

jól olvasó bemutatta egy-egy rész olvasását, vagy amikor a sa-

ját vagy a gyengébben olvasó olvasását elemezték, a helyes, fo-

lyékony és értelmes olvasás követelményei tudatosultak az eddi-

ginél jobban benne, s hatottak vissza ösztönző erővel a szebb

és kifejezőbb olvasás igényével. A gyengébb olvasók pedig nem

maradtak egy pillanatra sem magukra. Ott volt előttük az elér-

hető szép példa, a tanitó szava, magnetofonon a tanitó hangja

és a jól olvasó tanuló olvasása.

Az eredmény, ha nem is olyan gyorsan, de a személyiség ala-

kulásában is jelentkezett. A csoportban ugyanis a tanulók embe-

ri értékei is megmutatkoztak, sokkal jobban, mint más tanitási

órán. Kifejlődni, egyáltalában fejlődni, itt és csakis itt, a

csoportban fejlődhettek igazán, a közösségben, a közösség által.

Kisérletünk következő szakaszában új ismeret feldolgozásá-

ra készit ettünk programokat a csoportok 8zámára. Ezek közül is

bemutatok egyet.

A környezetismeret földrajzi jellegü alapismeretek témájá-

nak egyik óráján' a környék talaj ával kell a tanulókat megismer-

tetni.

A tanulók ezen az órán a tanitó irányitása nélkül alkottak

csoportokat, melyek újra négy tagúak voltak. A hat csoportból

kettő tisztán lányokbql alakult, egyben csak fiúk voltak, a töb-

biekben vegyesen. Jótanulás szerinti polarizáció csak a lány

csoportokban volt megfigyelhető. A tisztán fiúkból álló csoport

kialakulásában csupán a pajtási kapcsolat érvényesült. Az utol-

só csoportokat a maradék kényszere hozta létre.



Mindegyik tanuló azonos programot kapott. Az elvégzendő

feladatok nem voltak azonosak, illetőleg nem azonos időben k~l-

lett elvégezniök, ha megegyeztek. A program itt is különböző

szinü keretekkel emelte ki a különböző számot viselő, illetve

programmal dolgozó tanulók külön feladatát. Az "Első" szerepét

betöltő tanulónak most is vezető szerepe volt, de nem képesség-

beli, hanem szervezési. Igy neki kellett a talajmintákat, majd

a kémcsöveket szétosztania, gondoskodnia kellett, hogya közös

megbeszélés ne húzódj é k nagyon el stb.

A program először a háromféle talajminta érzékszervi vizs-

gálatára adott utasi tást. Miután valamennyiJIHGFEDCBAm eg t ap .í n t oc t a a

mintákat, és észrevételeiket össze is hasonlitott ák , külön is

megbeszélték tapasztalataikat. A megbeszélés eredményét egy

hozzárendelési próbával mérte a program.

A követke zőkben nagyi tón át vizsgáHák a talaj mintákat o-

Migaz egyik tanuló szóban is beszámolt a neki kiosztot t talaj-

minta tulajdonságairól, az alatt a többi is megszemlélte nagyi-

tóval, ellenőrizve, esetleg kiegészitve az elmondottakat. Acél

elsősorban a talaj tömöttségének, illetve lazaságának megfigye-

lése volt. Erre kellett irásban is felelniök.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A program most azt kérdezte, tudnak-e valamit a talaj ke-

letkezéséről. A kérdést azzal zárta, ha nem tudnak, haladjanak

tovább.

Előrelátható volt, hogy semmit vagy nem sokat fognak tud-

ni, ezért most rövid információt közölt a program a talajról,

keletkezéséről.

Ezután egy kisérlet következett. A keties, hármas és né-

gyes számu programmal dolgozó t anu Ló k a részükre kiosztott ta-

lajmintával félig töltötték a kémcsöveket • Az "Egyes" vizet ön-

tött a kémcsőállványra helyezett csövekbe. Közösen figyelték a

talajok vizáteresztő képességét, megbeszélték észrevételeiket ,

majdirásban is rögzitették.

A megfigyelés alapján következtetniök keliett. Először ar-

ra: Ha a homoktalajban ilyen gyorsan leszáll a viz, ha mélyre

kerül, csak milyen gyökerü növények élhetnek, diszlenek az

ilyen talajon. Fel kellett sorolniok ilyen növényeket is, ha

ismertek. A program itt köz ö Lt e az első megerősitéseket.
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Az újabb megfigyelést a programnak az után az információja

után kellett végezniök, hogy minél sötétebb a talaj szine, an-

nál több benne a tápanyag. Észlelésük eredményeként egy-egy

szám beirásával rangsorolniok kellett talajmintáikat.

Ezután egy térképvázlatot mutatott be a program Debrecen-

ről. A város keletre eső feléhez egy egyes, a nyugati feléhez

egy kettesJIHGFEDCBA.ez ám volt irva. A számok a talajminták számai voI«

tak, a tanulóknak betükkel kellett beirniok, milyen talajféle-

ség uralkodó a város két részében.

Végül egy táblázatban össze kellett foglalniok, most már

egyéni munkával, amit a programmal a talajról tanultak.

Az órát megelőző tanulmányi séta eredményéről egy munkala-

ponszámoltak be a tanulók. Az óra ennek a munkalapnak, mint

házi feladatnak a frontális értékeléséveI, számonkéréséveI kez-

dődött, és a programmal tanultak szóbeli összefoglalás ával, va-

lamint munkalap os házi feladat kiadásával, megbeszélésével vég-

ződött.

A csoportok várakozáson felül jól dolgoztak. A két lány-

csoport közül az egyik telj esen megoldotta a program által eLő-

irt feladatokat. A másik lány-, illetve fiúcsoportból egy-egy

t anú .Lő belekezdettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa táblázatos feladatba, de már nem volt ide-

je befejezni. A következő két csoportban már két tanuló nem ju-

tott el a táblázatig. A maradékból létrejött csoportból pedig

senki.

A fenti eredmény, illetve eredménytelenség a csoportoknak

a korábban vázolt összeálli tását követeli a tanitótól.

A szóbeli összefoglalás az elmaradók számára is lehetővé

tette, hogy egységben lássák a megtanultakat. Az igazi eredmény

a házi feladatul .ado t t munkalapok soraiban mutatkozott meg. Az

érdeklődés, amivel az órán végezték megfigyeléseiket, amivel

kisérleteztek, megmaradt,_ s otthon szüleiktől való kérdezőskö-

déssel, különböző könyvekből való után~olvasással tovább bőví-

tették ismereteiket. Mindegyik munkalap erről tanuskodott a kö-

vetkező órán, erről a másként, más módon fel nem kelthető mun-

kakedvről, nagy-nagy érdeklődésről.

Nem szándékozom, nem is szükséges, dicsérni a tanulásnak

ezt a formáját. Sajnálatos, hogyelterjedésének gátja éppen ér-

tékes voltában van.
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Tulajdonképpen nem könnyU; 'sőt a gyakorlóiskolában is ~lég

nehéz a csoport mindegyik tanulója számára biztositani azokat

a tárgyi feltételeket, amelyek egy-egy ilyen óra megtartásához, .

az ilyen m6don való tanuláshoz elengedhetetlenül szükségesek.

Azitt emlitett első órához hat magnetofon, a másodikhoz 6 na:"

gyitó, 6JIHGFEDCBAkém caő é.Ll.vány , 6 mérőedény, .18 porcelán csésze t- 18

kémcsőbeszerzése szükséges. Nemszólva a programoknak megfe-

lelő szintü sOkszorositásár61, s arról sem, hogy az iskolai pa-

dokkal berendezett terem sem alkalmas az ilyen m6don való ta-

nuláshoz.

Mégsemezek miatt tartom nehéznek e tanulási forma elter-

jedését. Más okb61!

Értéke t létre hozni rövid idő alatt, kevés fáradtsággal'

nemLehet, Tanitási órán sem lehet. Az értékes órát hosszas

előkészület", szervezési munka, j6 felkészülés előz). meg, ésnem.

kis fáradtsággal jár. Erre nem mindegyik tanító hajlandó. Sitt'

van a tanit6képzők másik feladata, amelyet be kell tölteniök:

olyan hallgatókat kell kibocsátaniok, akik nemcsak ismerik, ha-

nemhajland6k alkalmazni is a legjobb, de éppen ezért a legna-

gyobbmunkévaL és fáradsággal ' járó, oktatási ée tanulási formá-

kat.

Kisérleteink me~,~ervezésébe, a programozási munkába, sok ....

szor a 'tani tási 6r,a vezetésébe is, mindig bevontuk hallgat6in-

kat. Arra törekedtünk, hogy ne c~ak tanui, hanem részesei is

legyenek sikereinknek. Igyekeztünk megtanitani ,őket nemcsak a

ma,hanema holnap pedagógiáiára is, a jövő oktatási és tanulá ..•

si formáira. és arra neve Ini, hogy álland6megu.iulási vágy.
( ..

nyitottság', a tökéletesedés igénye vezérelj e őket akkor is. ha

kilápnek az intézet kapuj án.

Tudjuk, erre késziti fel hallgat6it a többi képző is,

ezért velük együtt reméljük, hogya felkészi tés nemcaak a le-

hetőségekmegismerését jelenti, hanem va16raváltását is.
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Bevezeté előadás

Gáspár Kálmánné dr. Zauner Éva intézeti tanár

/ Bud a pes t /





I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelszabadulásunk óta eltelt 25 év pedagógiai és pszicho-

lógiai irodalmát tanulmányozva, saj átságos kétirányu fej lődés

tünik szemünkbe, amely egyuttal ellentétes irányú áramlás. Az

egyik irány a szocialista nevelés követelményrendszerének tuda-

tosulása és hangsúlyozása, a másik a pszichológiai kut at áaok

eredményeinek megismerése és beépülése korszerü pedagógiánkba.

Ellentétes áram'l.áanak nevezhetjük ezt a mozg áeJIHGFEDCBAt azért J mert hol

az egyik tényező nyer erőtelj esebb hangsúlyt, hol a másik, s ez

a fejlődés dialektikája szerint szükségképpen vitákhoz, polé-

~ákhoz, előző álláspontok részleges reviziójához vezet.

L, Az 1945 utáni első éveket a fasiszta diktaturától fel-

szabadult bátor, psZichológiai szemléletü nevelési irányok jel-

lemezték, majd felváltotta ezt a szocialista pedagógia követel-

ményrendszerének hangau Iyo aáaa , A 60-as évektől kezdve egyre

s~getőbben jelentkezett nevelésügyünkben a korszerü, megujult

pszichológia a maga eredményei ve 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Századunk nyolcadik évtizedének küszöbén a pszicholó-

giai tudományok egyetemes reneszánszának, vagy ha tetszik, meg-·

~ult divatj ának vagyunk a szemtanui. Ezt a jelenséget örömmel,

deugyanakkor némi aggodalommal szemlélik a pedagógia és a

pszichológia szakemberei, ~őként pedig a . pedagógusképzés ille-

tékes fórumai. Örömme1, mert a spont li? érdeklődés mindig a pezs-

dülőélet jele, aggodalommal , mert a nevelési problémáknak ki-

z~6lag, vagy főként pszichológiai problémákként való szemléle-

temindig veszélyt rejt magában - a szubjektiv oldal hangsúlyo-

zását, vagy esetleg némi fatalisztikus álláspont érvényesülését ,

amelymár nem követel, hanem csak megért, óv és segi t a vak erők

játékában hányódó gyermeken. Miközben tehát a pszichológiai is-
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meretek müvelésén és terjesztésén fáradozunk, küzdünk az autok-

ratikus nevelési módszerek és verbalisztikus oktatási eljárások

ellen, fel kell ismernünk azt is, hogy a nevelési és oktatási

követelmények mélyebb kidolgozásával hozzá kell járulnunk tár-

sadalmunk erkölcsi arculatának további tisztulásához, nemesedé-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s é he z ,

II. Al A kettős feladatot a következőképpen körvonalazhat-

juk a pedagógusképzés és továbbképzés szempontjából: egyrészt

egzaktabb és korszerübb pszichológiai ismereteket kell nyujta-

nunk, másrészt ki kell dolgoznunk azokat a normákat és követel-

ményeket, amelyeknek a kidolgozására ~ Nagy Sándor szavai sze-

rint - egyetlen más tudomány sem illetékes, csakis a pedagógia.

Bátran szembe kell néznünk és meg kell küzdenünk egy társadalmi

előitélettel, amely a pszichológiát, mint az emberi pszichikum-

mal kapcsolatos érdekes, sőt néha izgalmas tényeket feltáró, a

természettudományokkal sujabban a matematikával rokon terüle-

teken mozgó ténytudományt tiszteli és véleményét hitelesnek

tartja, ugyanakkor a pedagógiát, mint a "jáml;lOróhajok tudomá-

nyát" kézlegyintéssel elintézi.

BILA pedagógia normativJIHGFEDCBAt udom ány , s ezért osztozik a

többi normativ tudomány általános válságában. ami korunknak

egyik jellegzetessége. Ilyen normativ tudomány a jog is, főként

ped~g az erkölcstan, amely a többi alapdiszciplinája. A válság

azonban csak a kishitüeket készteti siránkozásra, az elhivatott

szakemberek számára a válság jelei felszóli tást jelentenek mé-

lyebb elemzésre, behatóbb kutatásokra, a jelen tények és a tör-

téneti összefüggések alaposabb feltárására s ilyen módon a kö-

vetelmények reálisabb, de ugyanakkor egyértelmü megfogalmazásá-

Az elmondottak jelen témánk szempontjából azt jelentik;

hogy a pedagógia, a pszichológia és a pedagógiai pszichológia,

mint alkalmazott s a határterületen mozgó tudomány együttes
, il

erőfeszi tésére van szükség ahhoz, hogya. pedagógusok, és a gyer-

mekek, fiatalok személyiségét megismerjük, személyiségük fejlő-

dését megfelelően befolyásoljuk s ezáltal pedagógiánknak nagyobb

érvényt szerezzünk.

2. A személyiség a pszichológia legujabb kutatásainak egyik

fókuszában áll. Az emberi személyiség- vagyis az összes 'pszi-
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chi~us folyamatok reális hordozója - többféleképpen közelit~ető

meg. Allport - az egyik legismertebb amerikai személyiségpszi-

chológus - több száz meghatározást ismertet nagy müvében. Ren-

dező elvnek al a bioszociális, és bl a pszichoszociális jellegü

elkülönitést javasolja. Bár a biológiai és főként neurofizioló-

giai ismeretek gyarapodása kétségkivül nélkülözhetetlen a peda-

gógus pályán, mégis ugy véljük, hogy pedagógiai célj ainknak a

pszichoszociális megközelitési mód felel meg inkább. Azt jelen-

ti ez, hogy a személyiséget elsősorban mint pszichikus struktu-

rát és társádalmi jelenséget vizsgáljuk s eltekintünk attól,

hogy az ősibb, biológiai alapokat kutassuk.

A személyiség megközelitésének pszichoszociális módját a

legujabb szovj et pszichológiai irodalom sok szép példával mu-

tatja be. Igy ama már klasszikusnak tekinthető Sz. L. Rubins-

tejn igy ir egy helyen a a zeméJIHGFEDCBALy í.a ég.r-őL t "Az ember soha sem

pszichofizikai neutralitás, sem pedig tisztán szellemi képződ-

mény", más helyen: "Az ember azért s aemé Ly í.s ég , mert tudatosan

határozza meg környezetéhez való viszonyát." lA pszichológia

fejlődése, 1963. 142-143 LI Vigotszkij és Lurija még tovább

megya személyiség társadalmiságának megfogalmazásában, amikor

megállapitja, hogy az egyén nem "alkalmazkodik környezetéhez,

hanemaktívan elsajátitja azt". Az aktiv elsajátítás a váloga-

tást jelenti. A válogatás elvei azoktól a társadalmi hatásoktól

függenek, amelyek kora gyermekkorától fogva érték - igy elsős or-

bM neveltségi szintjétől és eszmei állásfoglalásától. Igy ju-

tunk el a személyiség ái talános pszichoszociális fogalmától a

jellem fogalmáig.

Cll. Az utóbbi évek pszichológiai, sőt pedagógiai irodal-

mát olvasgatva szemünkbe tünhetik, hogya jellemről irni ma nem

éppen a legdivatosabb dolog. Miközben egyre többet olvashatunk

a személyiség megismeréséről, ugyanakkor egyre kevesebb szó

esik arról, hogy mit is értünk jellemen, melyek is a jellern ne-

velésének a követelményei?

Ha a személyiség és a jellern fogalmát alaposabban szemügy-

"vesszük, azt látjuk, hogy a személyiség sokkal fiatalabb fo-

galom,mint a jellem. A jellern a görög karakter Icharakter=be-

vésettl szó nemzetközileg elterjedt változata, valami sajátosan

egyértelmüt, meghatározottat , bevésettet jelent, amint a pénz-
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érméken a pénz ért ékéJIHGFEDCBAt garant-á16' képmás. Ezze 1 szemben .a sze-

mélyiség a Lat Ln "pe r aona" absztrakt származéka. A personaezó

maga eredetileg a szinészek szócsövét, majd álarcát jelentette.

A generalizált szóhasználat egyértelmüen utal a személy társa-

dalmi szerepére. amelyet a legujabb szociálpszichológia igen

sokoldaluan kidolgozott • As zemélyiség szó maga , mint "Person-

lichkei t" Goethe alkotása. aki egyik kö Lt emériyében a "föld

gyermekeinek a legnagyobb kincsét" látta meg benne.

2. Pedagógiai szemléletünk számára sarkalatos kérdést ho-

gyan itéljük meg a személli)!ég és a .iellem közti viszonyt. Ru-

binstejn azt mondja a jellemről, hogy "generalizált, általáno-

sított indi t é koknak az egyénben rögzült rendszere" /s: pszicho-

lógia fejlődése, 1967,1541./ A meghatározás bizonyos elemei

visszalépést jelentenek a már tárgyalt bioszociális személyi-

ség-meghatározás irányába, .az indítékok rögzült rendszerének

gondolata viszont igen fontos jegy a jellem fogalmának pszicho-

lógiailag is helyes kialakitásához. A jellem ugyanis nem puszta

viselkedési séma - amelynek a kialakitásával az autokratikus

pedagógia megelégszik, - hanem a .be Laő oldalról megragadott em..

ber. az indi tékok felől jellemzett ember saj átos arculata, amely

a rendnek, mégpedig a szilárd rendnek saj átosságai t viseli ma-

gáq. Más szavakkal ugy is megfogalmazhatjuk a jellemnek és a

személyiségnek az egymáshoz való viszonyát, hogy a személyiség
I .

az értéktulajdonságok nélküli jellem, a j ellem pedig az érték-

tulajdonságokkal leirt személyiség. IAllport.1 Allportnak e

szellemes megállapitásánál mélyebb és véleményünk szerint ta-

lálóbb Murphy meghatározása: "A j ellem a tulajdonságoknak és

magatartási irányulásriak integráltrends.zere, amely képessé te-

szi az embert arra, hogy erkölcsi kérdésekre bizonyos állandó-

sággal reagáljon."

nl Az erkölcs követelményrendszerének e. személyiséggel kap-

csolatos jelentkezése állitj a a személyiségfej rődés és a szemé-

lyiségfejlesztés középpontjába a .iellem nevelésének a kérdését.

Mondanivalónk egyértelmü tisztázása érdekében el kell még

egymástól határolnunk a személyiség fejlődésének é8 fejle8zté-

sének a folyamatát. A 8zemélyiség fejlődésén a különféle spon-

tán és tervszerü, nevelői ráhatások következtében végbemenő ala-

kulását értjük. A fejlesztés viszont a személyiség vonatkozásá-



ban azt jelenti, hogy minden hatást a személyiség szempontjából

mérlegelünk és irányitunk. A fejlődést a pedagógia mindig is

figyelembe vette és élt az érés és kibontakozás által adott le-

hetőségekkel. A pedagógia - elsősorban a szocialista pedagógia,JIHGFEDCBA
de más társadalmi rendszerek pedagógiája is - a személyiséget a

t~sadalom által megszabott követelményrendszer irányába befo-

lYMolta s közben arra ösztönözte, hogy egyéni céljait, boldog-

ságát a társadalomnak.megfelelő keretekben érje el.

A személyiségfejlesztés ugyanezt a feiadatot az egyén, a

személyiség f'e~ől közeliti meg. A különbség látszólag j elenték-

telen, de pedagógiai szemléletünkben mégis lényeges. Ahogyan

egyre inkább kidolgozzuk és hangsulyozzuk a szocialista pedagó-

gia követelményrendszerét , ugyanakkor a személyiségfej lesztés-

ben egyre inkább egyénitenünk kell ezt ugy, hogy kiindulási

alapnak elfogadjuk a személyiség természetes öröm- és boldog-

BM-igényét. Nincs módunkban ezen a helyen mélyebben elemezni

a boldogság filozófiai és pszichológiai fogalmát, máshelyütt

ezt bóvebben kifejtjük. Csupán azt a hipotézisünket adjuk elő,

hogyvéleményünk szerint az emberi egyén boldogságának két fő

komponensevan: a szabadság és a rend. Mindkét komponens etikai

kategória, de a személyiségfej lesztés célj aként j elölhető meg.

A szabadság személyiséglélektani vonatkozásban jelenti a sze-

mélynekazt az élményét, hog~ szorongástól, pressziótóI, kény-

szertől, félelemtől mentesen merhet önmaga lenni, a saját arcát

viselni, a rend pedig azt jelenti, hogy elfogadja a többi ember

igényeinek védelmétjelentő társadalmi rendet éspedig nem külső

kényszer, hanem b e Ls ő motivumok alapj án , Idézhetjük itt' Rubin-

stejnnek a pedagógiával kapcsolatos követelményét: "A nevelés

ne csak viselkedési szabályoka t nyujtson, hanem formálj a a j el-

lemet, az ember belső viszonyát környezetéhez és az őt érő hatá-

sOkhoz.II/Apszichológia fejlődése: Elvek és utak. 1967. 158 1./

!ovábbpedig igy fejezi ki ezt a követelményt: "Meg kell érez-

me az embernek, hogy szükség van rá, hogy az ügy kimenetele éa

sikere valóban tőle is függ." /r .», 162 1./

EI Az elmondottak nem jelentenek ujat a pedagógiai gyakor-

~ folytatók számára. Igen régóta erre törekedett ösztönösen

ugy tudatosan minden igazi nevelő. Meg kell azonban néznünk,
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hogy ennek az igen régi igénynek a kielégitésére milyen adato-

kat és segiJIHGFEDCBAtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaég et kinál a korszerü pszichológia'?

A személyiséget kb. négy évtizede vizsgálják intenziven

különféle módszerekkel. A hatallliasfelmérésekből szeretnénk itt

a figyelmet a longitudinális vizsgálatokra irányitani. Az Ame-

rikai Egyesült Államokban három ilyen longitudinális felmérés-

ről tudunk. Az elsőt Terman szervezte még a 20-as években s ez

az intelligencia fejlődéséc kutatta. Figyelemmel kisértek egy

igen nagyszámu csoportot, amelynek tagjain Terman-teszttel 6

éves kortól intelligencia vizsgálatokat végeztek, szabályos

időközökben s összehasonlitották a későbbi társadalmi sikeres-

ség adataival. A vizsgálat egyoldaluságai marxista müveltségü

hallgatók számára azonnal nyilvánvalóak: a marxista elemzés

megcáfolhatatlanul feltárta a társadalmi sikeresség gazdasági

és társadalmi rendszertől függő meghatározóit. Ennek ellenére

elgondolkodtatók a Terman vizsgálat adatai: a kimagasló IQ-ju

gyermekek közül azok nem vitték sokra, akiknek a jellemfejlő-

désében kimutatható törések voltak: zilált családi élet, a köz-

és magánéleti tisztesség hiánya. Ha kritikával is fogadjuk a

vizsgálat adatait, mégis elgondolkodtató összefüggésekre mutat

rá, amelyeket szocialista viszonyaink között is érdemes lenne

adekvát módszerekkel kontrollálni.

A másik, még érdekesebb, mert sokkal szélesebbkörü vizs-

gálat a Peck és Havigshurst chicagoi professzorok által kezde-

ményezett jellemfejlődési vizsgálat-sorozat. Egy középamerikai

kisváros populációja reprezentativ egyedeinek a jellemfejlódé-

sét kisérik figyelemmel 1943 óta, amikor is a gyermekek la éve-

sek voltak. Módszereik igen érdekesek és komolyabb tanulmányo-

zást érdemelnek, annál inkább, mert fatalisztikus szemléletü

végkövetkeztetéseiket semmi esetre se~ fogadhatjuk el. Még na-

gyobb méretü jellem- és személyiségfejlódési vizsgálat indult

me~ az USA-ban a 60-as években, amelyet nemzetközi méretekben

szerveznek. Véleményünk szerint a szocialista országok pszicho-

lógusainak és pedagógusainak is erőfeszitéseket kell tenni ab-

ban az irányban, hogya személyiség és jellem, valamint a ~

kahelyi beválás és személyes boldogság közötti összefüggéseket

ilyen hosszmetszeti vizsgálatokkal kutassák.
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FlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tények feltárása mellett azonban az élet sürgető, ak-

tuális feladatait is meg kell oldanunk, mégpedig az eddiginél

hatékonyabb módon. A személyiség fejlesztéséhez nem elég ismer~

nünk a személyiség valódi, vagy vélt "tulajdonságait", hanem

mélyebbre kell hatolnunk a személyiség szerkezete irányába. A

szerkezet a hordozója annak a stabil reakciómódnak, amelyet jel-

lemnek nevezünk. A személyiség szerkezete nem ragadható meg az

iskolai dossziékba begyüj t ött adat okkal, "j ellemlapokkal". A

mégoly gondosan megszerkesztett jellemlapok is téves beállitó-

dást, azemJIHGFEDCBALé-Le t e t- terjesztenek, azt a benyomást kel tik a peda-

gőgusckban, .hogy a gyerek ilyen vagy olyan tulaj dons ágokkal

rendelkezik s aztán igy meg úgy megvá Lt ozí.k, A pszichológiai

ismeretek mélyebb elsaj áti tásának éppen ennek a szemléletnek a

megváltoztatásában van jelentősége. Az embert a tevékenységi

formák alaki tri ák, cselekvés, feladatmegoldás közben érdeklődik,

alakul és változik az ember. A személyiségfejlesztés is csakis

tevékenységgel oldható meg, nem alkalmilag, erőszakol tan meg-

rendezett "munkakampányo k" tevékenységeiben, hanem pszicholó-

giai és pedagógiai tervszerüséggel megalkotott t ev é ke nye ég ek

sorozatában .• Ebből a.szempontból a személyiségfejlesztés és a

jellemnevelés leginkább a müvészi- és a sportneveléshez hason-

lit. A zenei nevelők és a sport-trénerek pontosan tudják, hogy

a bajnok, vagy a virtuóz neveléséhez milyen életmódra, milyen

tudattartalmakra és milyen akar-a t ed ző gyakorlatokra van szükség.

Általános pedagóg l ánk ezen a területen még elmaradott.

Itt kell szólnunk a személyiségfej lesztés és a j ellemneve-

lés módszereiről is. A pedagógia az erkölcsi és a jelleill...l'levelés

eszközeként igen régóta főként a szóbeliséget ismerte. Joggal

érte birálat a pszichológia fej lődés ének elmult évtizedei alatt

az egyoldalu szóbeli ráhatást, a hirhedt "prédikálást". Kultú-

ránkma erőt elj es képi mechanizmU'So~kal dolgozik. Egzakt vizs-

gálatok tanusága szerint ifjúságunk pl. a filmek képi szimbó-

l~-nyelvét jobban érti, mint az idősebb generáció. Nevelésünk

aégí.s alig s i ezekkel az eszközökkel, illetve nem tudatosan és

főleg nem elmélyedten él velük. Egy-egy alkalmilag megrendezett

film-ankét, vagy TV óra még a megbeszélés után sem válik "gene-

ralizált indít ékok rendszerének" az alapj ává.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ugyanakkor az erkölcsi prédikáció kevéssé hatékony vö~tá-

nak felismerése mellett nem szabad lebecsülnünk a szóbeliség

.ielentőségét'. A beszéd, a szó, a Pavlov-féle második jelzőrend-

szer volt és lesz mindig az emberi cselekvés leghatékonyabb

megindi tó.ia. "Szóli ts bar-átom, szóli ts, s felkelek" - irta a

költő a legmegrenditőbb emberi helyzet- jellemzéseképpen. Peda-

gógiánkban továbbra is a legnagyobb jelentősége a megfogalma-

zott és kimondott szónak van. Az erkölcsi cselekvés meginditá-

sához is szükséges nemcsak általános normák ismerete, nem csak

a szabály-tudat kialakitása, hanem a tételesen megfogalmazott

parancs vagy tiltás.

Ill. Hogyan képzelhet6 el ennek a kissé kategorikusan, sőt

esetleg egyes pszichoiógusok szemében vaskalaposan ható szóbe-

li parancsnak, ill. tiltásnak, mint jel+emnevelő eszköznek az

alkalmazása jelen pszichológiai ismeretünk mellett? Mennyiben

állhat ez a megszövegezett követelményrepdszer éppen a szemé-

lyiségfejlesztés szolgálatában, hiszen azt mondottuk, hogya

személyiségfejlesztés kiindulása a szubjektiv oldalon van, a

személyiség öröm-igényének, boldogság-keresésének az elismeré-

sével és beépitésével? A modern pszichotherapia segithet itt

nekünk, amely kitünő módszereket dOlgozott ki a személyiség hi-

bás fejlődési mechanizmusainak a tudatos, öntevékeny korrekció-

jára. A különféle módszerek középpontjában a személyiség segit-

ségével megfogalmazott "jelmondat" áll, amely nem más, mint egy

interiorizált belső utasitás ilyen vagy olyan magatartásra. Pe-

dagógiánknak is egyre nagyobb súlyt kell helyeznie a szocialis-

ta jellern kritériumainak a kidolgozására és a jellern szerkezeti

felépitésének a tanulmányozására. A felism~rt szerkezeti alapo-

kat egyénileg is elfogadott és átélt utasitások formájában rög-

zitenie kell fiatal korban, hogy a későbbi életre is megfelelő

viszonyitási normákat adjunk fiatalságunknak.

Intézeteink speciális feladata a személyiség fejlesztése

és a jellern nevelése ~erületén kettős: egyrészt ki kell alaki-

tanunk azokat a lényeges, struktúrális követelményeket, amelyek

a tanitó .jellemét alkotják, másrészt ki kell dolgoznunk azokat

a követelményeket, erkölcsi szabályokat és szerkezeti tulajdon-

ságokat, amelyeket a tanitóknak kell kialakitaniok tanitványaik-

ban.
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Korreferátum a 4. témához

Ungár Péterné Komoly Judit intézeti tanár

/ Bud a pesJIHGFEDCBAt /

NÉHÁNY GONDOLAT A TANITÓI JELLEMFORMÁLÁSÁRÓL





A tanitó jellemfejlesztésénekJIHGFEDCBAt a nehéz tanitói pálya vég-

zéséhez szükséges jellemvonások kialakit ásának szükségességét

Gáspárné kollégám előadásában és eddig megj elent publikációi ban

me.ggyőzőenbizonyi totta. lAz intézeteinkben legnehezebben !Ileg-

ragadható és elvégezhető nevelő munkáról van itt az ő , És illi még

objektiv módszert sem alkalmazunk,amellyel a jelentkezők közül

kiválaszthatóak lennének az e nagyon nehéz pályára alkalmasab- ,

bak!/

Pedig a személyiség szerepe a nevelésben közismert. Milyen

sokat jelentene, ha olyan száms.zerü bizonyitékokkal is rendel-

keznénk, amelyek rávilágitanának arra, hogy azok a pedagógusok,

akik egymáfilsal kölcsönhatásban álló a, b , c, ••.• , n tulajdonsá-

gokkal rendelkeznek, hatékonyabban fej tik ki pedagógiai tevé-

kenységüket, mint azok a pedagógusok, akik p , g, z ••• n ugyan-

csak egymással kölcsönha tásban álló tulaj donaágokat birj ák, Hi-

szen ebben az esetben a képzéshez is megfelelőbb útmutatókkal

rendeIkeznénk , sőt könnyebben vállalkozhatnánk olyan felvételi

vizsgatesztek összeállítására is, amelyek eleve kiszürik az al-

kallnatlant. Ezen az úton talán addig is eljuthatnánk, hogy egyik

m~ik tantermünkKolozsvári Grandpierre Emil találó kifejezésé-

vel élve, megszünne egyes pedagógusok ex.hibicionizmusának szin-

padáváválni, hogy az autokratikus vagy kóros kisebbségi komp-

lexusban s aenv edő , sérült személyiség nem a pedagógiai munkában

próbálna,megélhe t éa t találni.

Attól, hogy adekvát mennyiségi mutatókkal rendelkezzünk az

eredményesmunkát végző, a tanulókat ténylegesen fej lesztő pe-

d~ógu90k személyiségjegyeit illetően, még nagyon távol vagyunk.

A kutatók még mindig csak arra törekednek, hogy a probléma peri-
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fériáján hatoljanak áto Munkalélektani aspektusból vizgálja a

témát Schun /1962/ és Imhof /1961/. Reed Horace kisérleti úton

igazolja, hogy a pedagógus magatartása, érzelmei, motivációs

bázisa és a tanuló tanulmányi eredményei, érdeklődésének ala-

kulása között matematikailag is kimutatható összefüggések van-

nak.

Több kutató találja azt, hogy a pedagógus beszédmodora,

arckifejezése, a köz Léa módja befolyásolja az oktatás hatékony-

ságát, a tanulók fegyelmét /Tausch, 1963; Butscher 1967; Ormai

1967/.
Különféle tipológiák is születnek a kisérletek eredményei-

ként. lKuzmina 1967; Tausch 1963; Langeweld 1965; Justhné 1963./

Néhány szerző a,tanitói hivatástudat alakulását vizsgálva pró-

bálja feltárni azt a motivációt, mely a pedagóguspálya válasz-

tását eredményezi. /Imhof 1961; Langewe Id 1965; Kuzmina, Békési

1968./ Tanitójelöltek kis csoportjaival a hivatástudat és a pe-

dagógiai képességek kialakítására vonatkozó kisérleteket Gáspár

Kálmánné és én magam is végeztünk itt az Intézetben.

A pedagógus, a tanitó Langeweld találó megállapitása sze-

rint nem primer személyiségü jellem, hanem: Itajellem és a hi-

vatás kölcsönhatásából létrejövő szekunder karakter". A hiva-

tásnak tekintett foglalkozás itt visszahat a jellem formálódá-

sára már a képzés ideje alatt is. Ezért a pedagógus jelleme nem

irható le, nem vizsgálható a személyiséglélektan általános,

klasszikus módszerei vel. A pedagógus pálya lehetőségeit, fel-

tételeit, abipolaritás lényegét kell vizsgálnunk ahhoz, hogy

a pedagógus jelleméről beszélhessünk, és azt alakitani próbál-

juk.

A kérdés, amelyet vizsgálnunk kell, ugy hangzik: a primer

jellem milyen tulajdonságai és jegyei 'lépnek előtérbe, fejlőd-

nek ki és tömörülnek a tanitóképzésben és a tanitói munka sorM?

Vagy másképpen megfogalmazva: a pedagógus szerep és a tanitói

hivatás vállalása hogyan befolyásolja a rj ellem további alakulá-

sát?



További kérdés mag az, hogy a pedagógus élettörténete, ma-

gánélete hogyan fejeződik ki pedagógiai munkájában, miközben

egyszerüen öregszik, fizetése nem úgy emelkedik, ahogyan szer.et-

né, több gyermeke születik, házasélete jól vagy balul üt kí, ,

Fontos számunkra még az is, hogy az alakuló, formálódó

jellem harmónikusan vagy konfliktusok során viszi-e át indité-

kainak, ösztönzőinek generalizált rendszerét a pedagógiai te-

vékenységbe, fennmaradnak-e az eredeti j ellem fontos "v éd eJIHGFEDCBAt t

területei" vagy sikerül-e a tanitónak saját felnőtt. személyisé-

gát gazdagon kibontakoztatnia anélkül, hogy nevelői feladatai-

hoz hütlenné válna. Kialakul-e a tanitó jellem és a primer jel-

lemvonások helyes, megfelelő szintézise?

Langeweld, Spranger értéktipológiájának felhasználásával

- igen találóan - három jellemtipust különböztet meg:

1. Diszharmonikus tipus. Erősen érezhető a konfliktus a

személyiség beállitódása és a tanitói szerep között.

2. Harmónikus tipus, akiben egészséges szintézis teremti

mega megoldás t ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Olyan harmónikus tipus, akiben a tanitói szerep válla-

lása elnyomta az eredeti jellemet.

E tipusok kialakulásában apályaválasztás motivumai is j e-

lentós szerepet játszanak.

Ugy véljük, hat olyan motivációs tipus különböztethető

meg;melyben a jellem a tanitói hivatás gyakorlása során kedve-

ző vagy kedvezőt len irányban fej lődik tovább •.

l. A tanitói pályát kényelmes egzisztenciaként választja.

SO,ka szabadság, a munka kevés fáradsággal is elvégezhető, a

fizetés nem nagy, de állandó, a követelmények nem nagyok, nyug-

dijas állás. Minden biztositott, új vállalkozásba nem kell fog-

ni. Azt hiszi, kényelmesen élhet. Alapmotivum: "a bebiztositás".

2. Azért választja a tanitói pályát, mert ez bizonyosfokú

tetintélyt, társadalmi elismerést biztosit, mégpedig elég ol-

csón, könnyen. "Szükségem van arra, hogy tekintélyem legyen,

elismerjenek." /Exhibicionizmus./

3. A tanitói pálya jó alkalmat ad a továbbtanulásra, az

alsó tagozat itt egyelőre csak kenyérkereseti lehetőség és át-

járóház•
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ra.

4& Csendes·, szorgalmas embereknek ez a pálya alkalmat ad.

az önfejJIHGFEDCBALe az.tés re, arra, hogy Langeweld kifej ezésével élve:

"egy nagyon derék tani tó iskolai magatartása iránti hódolatba

átmentse és megöröki tse magát".

5. Az aktiv, tevékeny, határozott forradalmár jellem úgy

láthatja, hogy aki gyermekeket nevel. a jövőt is formálhatja.

Ebben az esetben pályaválasztását forradalmi célkitüzései de-

termináljzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAák ,

A munkavégzés során szocialintegrativ, a gyermek szükség-

leteit, fejlettségi szintjét figyelembe vevő, a gyermek formál-

hatóságában, nevelhetőségében bizó magatartást tanusitva rend-

kivül termékenyen hathat rossz körülmények között is a tanulók-

6. A tanitói pályát azért választja, mert szereti a gyer-

mekeket. Mint egyre inkább női hivatás, a tanitói pálya igy n~-

gyon közel kerülhet az anyai hivatáshoz, sőt bizonyos esetekben

pótolhatja is azt. Itt feltétlenül két variációt kell megkülön-

böztetnUnk: a pedagógus akarati tulajdonságaival determináltan

válhat vagy szocialintegrativ aktiv személyiséggé, vagy passziv

szocialintegrativ jellemmé, ha nevelési igényeiről lemondva a

gyermek személyiségének túlzott tiszteletben tartásával egysze-

rüen megállapitja vagy csak helyteleniti az elkövetett hibákat.

Természetesen az itt felsorolt motivációs tipusok nem min-

dig jelentkeznek ilyen egyértelmüen, de úgy véljük, ~ hat tipus

kombinációi val mindig meghatározhatók haLl.gat éí.nk pályaválasz-

tásának jellemző tényezői.

A másik kérdés. amely foglalkoztat bennünket az, hogy meny-

nyire van lehetőségünk a képzés keretei között valamilyen kedve

ző változás elérésére, a jellem nevelésére.

Az elmúlt évek során a Budapesti Tanitóképző Intézet hall-

gatóinak konfliktusos nevelési szituáci6kban megnyilvánuló sze-

mélyiségjegyeit figyeltem meg. A kisérletet a már korábban ki-

dolgozott módszer egyik variánsával végeztem el. Nyolc egyszerü

az iskolai életben gyakran előforduló konfliktusos nevelési szi·

tuációt ábrázoló képet néztek meg a tanitójelöltek, akiknek a·
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feladata az volt, hogy a képeken ábrázolt konfliktusokat c: ta-

nitó szerepébe képzel ve magukat, két különböző alkalommal, az

első félév legelej én, majd másfél évJIHGFEDCBAm űl.va oldj ák meg. A kisér-

letben jelentős szerephez jutott az a csoport-, amelynek tani-

tási gyakorlatait én vezettem és igy munkájukat, fej lődésüket

leginkább figyelemmel tud tam kisérni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A megoldások átvizsgálásánál és összehasonlitó elemzésénél

két kérdésre kerestem a választ:

1. Milyen mértékben tükrözik a válas.zok a vizsgált tani tó-

jelölteknek a hivatás szempontjából jelentős személyiségjegyeit?

2. 'Mennyiben módosította válaszaikat a tanítóképzés másfél

éve? .

Megállapítható volt, hogy a hallgatók válaszaiban aktuális

asené Lyí.aágük , jellemük néhány lényeges vonása tükröződik. El-

sósorban akarati tulaj dons ágaik, nevelési eszményeik, hitük a

nevelhetőségben voltmegállapi tható. Később, a második vizsgá-

lat válaszaiban, már néhány alkalmazott és bevált pedagógiai

eljárást is találtunk. Válaszaikat szignifikánsan befolyásolta

8 tanitási gyakorlatok során elért siker vagy kudarc. A határo-

zott, sikeres hallgatóknál mind az első, mind a második vizsgá-

lat során domináltak az aktivan szociálintegrativ válaszok. A

bat ároaat Lanabb , bizonytalanabb jelölteknél mindkét alkalommal

nagyobba válaszok szóródása.

Második ké,rdésünkre keresve a választ megállapi t o t t uk,

hogy

al a hallgatók válaszai kivétel nélkül módosultak a két

vizsgálat között eltelt időszakban. tehát változtak nézeteik és

gakorlatuk is;

bl mindkét ,alkalommal a hallgatók válaszai sokkal több pe-

dagógiai opt ímí.zmust tükröztek, mint amennyit a gyakorlott, ta-

pasztalt pedagógusok válaszai;

ci feltétlenül a képzés javára i~ható, hogy a második vizs-

gálat válaszaiból teljesen kimaradtak a nagyon autokratikus, és

csökkenteka passziv szocialintegrativ v:álaszok. Ezeknek a hely-

telenségéről hallgatóink, felt ehetőleg didaktikai, neveléselmé-

leti, pszichológiai ismereteik révén, meggyőződtek. Természete-

aen nincs elegendő alapunk azt állit ani , hogy élő konfliktusok

eseténnem folyamodnak-e ilyen megoldásokhoz is.
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Korreferátum a 4. témához

Dr. Biró Viktorné intézeti tanár

/ Bud a pesJIHGFEDCBAt /

AZ ERKÖLCSI TUDAT SZEREPE A MAGATARTÁS ÉS A

JELLEM FORMÁLÁSA SZEMPONTJÁBÓL





A jellem magába foglalja az egyén erkölcsiségét, magatar-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J tásirányulásának integrált rendszerét, amely képessé tes~i ar-

ra, hogy erkölcsi kérdésekre bizonyos állandósággal reagáljon.

Részletezve ezt Rubinstein a követke zóképpen fejti ki: "Minden

egyes ember jelleme magában foglalja mindazokat a vonásokat,

amelyek'meghatározzák mind a többi emberhez, mind a dolgokhoz

- a társadalmi munka termékeihez - mind pedig saját tevékenysé-

géhez való viszonyát, amelyek egymással szorosan összefüggnek

és egymással kölcsönhatásban állnak." /Rubinstein: Az általános

pszichológia alapjai 10). lap./

A jellem, ezen keresztül a személyiség fejlesztése, a ne-

velés fó célkitüzése. A nevelés ezt a feladatát a sokirányú is-

meretek feldolgozása során é~ fokféle tevékenységi forma gya-

korlása által oldja meg, miközben formálja és fejleszti az

egyént. A jellem fejlesztésnek egyik megközelitési módja az

egyén erkölcsiségének, erkölcsi magatartásának fejlesztése.

Az erKölcsi magatartás fejlesztésénél nem hagyhatjuk fi-

gyelmen kivül, hogy az erkölcsi cselekedet értékelésénél mit

tart lényegesnek a marxista etika. A marxista etikát magatar-

tásetikának is szokták nevezni, mert elhatárolja magát a szán-

déketikától, amely a cselekmény objektiv eredményétól függetle-

nül a szándékot, a szubjektiv inditékot tartja erkölcsi érték-

nek. /Kant, katolikus erkölcstan, egzisztencializmus./Ugyanak-

kor a marxista etika nem azonositható a következményetikával,

amely szerint a cselekvés eredménye az uralkodó motivum a szán-

dék felett, amikor nem a társadalmi, hanem az egyéni vonatkozá-

sú eredmény a fontos laz egyén szükségletei kivánságainak ki-

elégülése/ utilit arizmus, pragmatizmus stb. /.
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Egy cselekedet erkölcsi tartalmának értékelésekor figye-

lembe kell venni az objektiv külső környezetet. a tettet elő-

készitő bels6 munkát, az ehhez képest külső objektiv tettet, és

végül a tett következményeit.

A belső előkészitő gondolati tevékenység nem független a

társadalmi környezettől. "Ahogyan nincs indeterminált szabad

akarat, úgy nincs öngerjesztő, inditékok nélküli belső munka -

sem"IHuszár Tibor: A marxista etika alapjaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA116. lapi. A belső

tevékenység eredményeképpen kialakult szándék jelenti a válasz-

tott feladat tudatositását, és egyben legdöntőbb determináns,

amely a cselekvés elhatározásához vezet. Ezzel a belső munkaJIHGFEDCBAm ég

nem zárul le, ezt követi az akarati cselekvés, a tett főpróbája

a cselekvés gondolati véghezvitele, sőt a belső munka végig ki-

séri a cs.elekvést - esetleg még a tettől való tartózkodást is.

A belső munka realizálódása a tett, és a kettő dialektikus köl-

csönhatásban áll egymással.

Amikor kisérleteink céljául az erkölcsi magatartás fejlesz-

tését tüztük ki, mindenekelőtt az erkölcsi. cselekvést előkészi-

tő szakaszra összpontositottuk figyelmünket. Bár tisztában va-

gyunk azzal, hogy az erkölcsi érték lényegét - a felsorolt négy

tényező közül - a tényleges erkölcsi cselekvés adja, de ennek

tanulmányozása további vizsgálati feladatot és tervet képez.

Az erkölcsi cselekvés, magatartás rendkivül bonyolult

pszichikus tevékenység, amely feltételezi az egyén erkölcsi tu-

datát. Az erkölcsi tudat nemcsak az erkölcsi fogalmakJ normák

rendszerét jelenti, vagy azt, hogy ezekből az egyén melyeket

fogadta el, és melyeket juttatja érvényre, de jelenti azt a

szellemi képességet is, amely az erkölcsi megismerésben és az

erkölcsi cselekvésben jut érvényre. Az erkölcsi megismerés so-

rán minden megismerő pszichikus funkció részt vesz, igy az ér-

zékelés és az észlelés, amely a tárgyak és viszonyok tükrözését

biztositja. Az észlelés feldolgo~ása feltételezi az analizis!

szintézis, absztrakció és általánosítás tevékenységét.A megfe-

lelő erkölcsi megismerés az emlékezet függvénye is, amely magá-

ba süriti a múlt tapasztalatait, s mint ilyen az általánositás

alapanyagául szolgál az erkölcsi fogalom és norma kialakitásá-

hoz. Az emlékezetbe rögzitett általánositott erkölcsi norma az

erkölcsi konkretizáló müveletet teszi lehetővé. Az erkölcsi dön-



tésnél, értékelésénél, a cselekvés előkészitésénél szerephez

jut a képzelet is. Amikor az erkölcsi normát más cselekedetére

érvényesitjük, elképzeljük, vagy átéljük a cselekvő helyzetét,

motivumait, tettének lehetséges változatait rekonstruáljuk ~s

az adott viszonylatban legcélszerübb cselekvési módot kivá-

lasztva itéljük meg az adott cselekvést. A képzelet munkája

nyilvánul meg, amikor az értékelésnél a megtört ént cselekvést

a jelenbe vetitjük, vagy az akarati aktusban a jövőt jelenitjük

meg a lehetséges cselekvési módok elképzelése által és a szük-

séges cselekvés kimenetelének megj elenitéséveI. A gondolkodás

müvelete teszi lehetővé az erkölcsi fogalmak kialakitását, ren-

dezését, a normák általánositását, egymás alá-fölé rendezését,

alkalmazását. Ahogyan a tettet analizáljuk, ahogyan általánosi-

tott összetevőit szintetizáljuk, amikor a lényegtelentől, kö-

zömböstől elvonatkoztatunk, a lényeget kiemeljük, satényeket

szelektáljuk, az erkölcs normativ elemét is érvényesi tjük. E

gondolati müvelet során alkalmazzuk az elsaj átitott erkölcsi

értéket és egyidejüleg fejlődik erkölcsi értékelő képességünk,

gondolkodásunk. Éppen ezért, amikor erkölcsi tudatról, intel-

lektusról beszélünk, ezalatt nem csupán memorizál t -er-köLcszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí, fo-

galmakat, normákat értünk, hanem a fogalom, norma ismerete mel-

lett az erkölcsi tudat magába foglalj a az itélőképességet, ér-

tékelóképességet és az erkölcsi gondolkodást is. Vagyis nem

csupán amemória, de valamennyi megismerő pszichikus funkció

müködésének eredményeképpen kialakitott erkölcsi fogalmak, nor-

mák rendszere képezi az erkölcsi tudat tartalmát •

A megismerő pszichikus funkción kivül a magatartáBban meg-

határozó szerepet tölt be az emóció, amely a megismerő tevé-

kenységet végigkiséri és szabályozza, majd a cselekvés racioná-

lissikon történó feldolgozásánál fontos szerepet tölt be, ami-

kora tudat feldolgozza a cselekvés aor-ánrnem észlelhetó belső,

általánostartalmat is. Az erkölcsi érzelem és ismeret ~gyütte-

se az erkölcsi meggyőződést eredményezi, ezáltal az emóció az

erkölcsitudat elszaki thatatlan részévé válik. A meggyőződésben

azakarat is képviselve van, amely a cselekedetek értékelésében,

indokolásában és az elhatárolásban jut szerephez. Az akarat sze-

repe- "Szerkezeti vonatkozásban a bonyolult akarati aktus ösz-

tönzésébólés előzetes c~lkitüzésből, mérlegelésből, a motivu-
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mokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhar-c ábé l, a döntésből és a végrehaj tásból áll. Az akarati

aktus végpontja a megvalósitott tett la tett előrelátható kö-

vetkezményeivel/, ugyanakkor az értékelés kiindulópontját képe-

zi." - irja Makai Mária Az erkölcsi tudat dialektikája c. köny-

vében 1329. lapi. Helytelen tehát az akarat szerepét .az elhatá-

rozás, illetve a cselekvés végrehajtásának időszakára korlátoz-

ni. Az akarat az erkölcsi megismerő tevékenységben is érvénye-

sül és a cselekvést előkészi tő belső tevékenységben nélkülözhe-

tetlen feladata van. Az akarat az érzelmek dialektikáj ában is

szerephez jut, amikor egy tárgyra irányuló különböző érzelmeket

ugy éljük át, mint az ellentétek harcát. Csak az akarat meg-

nyilvánulása teszi lehetőv~~ hogy az egyén szükségleteit, vá-

gyait, közeli örömteli céljait, vagy kényelmét leküzdje a ma-

gasabb közösségi, osztály-, vagy társadalmi érdeket szolgáló cé-

lok érdekében történő elhatározásnál.

Mindezt figyelembe véve erkölcsi meggyőződés alatt ·értem a

kommunista erkölcs visszatükröződését az egyén tudatában, úgy

hogy az a tudatos cselekvése motivumává válik a racionális,

emócionális és akarati összetevők egysége útján.

Az erkölcsi nevelés, amely feltételezi bizonyos ismeretek

közvetitését, azok feldolgozását, tehát gondolkodást, egyik

.legfontosabb esaköz éne k a második jelzőrendszert, a beszédet

kell tekinteni, amely magában egyesiti mind a közlési, mind a

,$<mdolkodási funkciót. "Az intellektuális megértésen, a gondola-

toknak és érzelmeknek szándékolt közvetitésén alapuló közlés bi-

zonyos eszközrendszert igényel, amelynek prototipusa a munka fo-

lyamatában jelentkező közlési igény nyomán létrejött emberi be-

széd volt és maradn - irja Vigotszkij Gondolkodás és beszéd c.

munkáj ában 1191. "lapi.

Az emberi csel~kvés sajátos jellemzője, hogy gondolatban

anticipálja a cselekvés célját, az ahhoz vezető módozatokat és

várható következményeit, majd a megfelelőnek, szükségesnek

itélt I!!ódozatvárható eredményét •.Mindez a belső beszéd, gon-

dolkodás folyamatában megy végbe. A beszédben megfogalmazott

elhatározás mint motiváló belső utasitás tartalmazza a cselek-

vés eredményét és egyben az értékelés kiinduló szintjét képezi.
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A napjainkban elterjedt vizuális hatások mellett jelenleg

is döntő jelentőségililektartjuk a beszédet, mint az erkölcsi

tudat formálásának legfőbb eszközét.

Kisérleti célkitüzésililkmegvalósitásában, amely a jellem

fejlesztésére és az erkölcsi tudat formálására irányult, leg-

főbb eszköz a beszéd volt. Célunk az volt, hogya 4. osztályos

tanulók erkölcsi tudatát, tehát fogalmait, fogalmaik rendszerét,

itéleteit, itéleteik rendszerét, általánositó,konkretizáló és

differenciáló készségét, valamint az erkölcsi szituációkat

elemző készségé~ megismerjük. Ezért különböző vizsgálati módo-

kat alkalmaztunk, amelyek statisztikai feldolgozása alapján az

eredményeket elemeztük. Ezt követően heti 1 órában rendszeres

erkölcsi oktatás keretében elemi erkölcsi fogalmakat alakitot-

tunk ki a gyermekek tapasztalatainak elemzése és általánositása

révén, valamint a társadalmi erkölcsi szabályok konkrét szituá-

cióra történő alkalmazása útján. E közben 'arra törekedtünk,

hogya tanulók valamennyi pszichikus funkcióját müködtessük, és

a tanulók erkölcsi ismereteinek bővitésével egyidejüleg, a ve-

lük való müveletvégzés képességét is fejlesszük. Az elemi er-

kölcsi fogalmak oktatását lezáró ismét elt felmérő vizsgálat ar-

ról győzött meg minket, hogy az erkölcsi tudatosság, ha nem is

egyedüli, de fontos feltétele az erkölcsi magatartás formálásá-

nak, hatékony eszköze a jelle~alakitásnak.

Az erkölcsi magatartás cselekvést előkészitő belső tevé-

kenység és a cselekvés között nincs áth~dalhatatlan szakadék,

mert egymást feltételezik és kölcsönhatásban állnak. Az erköl-

csi nevelés nem érheti be az erkölcsi cselekvés egyszerü gya-

korlásával, mert ez nem lenne több az idomitásnál. Szükséges a

cselekvés tudatositása, általánositása és a fogalmak, normák

kialakitása. A történetileg kialakult együttélési normákat a

tanulóknem csupán tapasztalati, tehát LnduktzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí, v úton saj átit-

hatják el, de a nyelv közvetitő szerepéveI a deduktiv út is ha-

tMos eljárás az erkölcsi ismeretek elsajátitása folyamatában.JIHGFEDCBA
E z nem jelent verbalizmust, ha rendszeres és szervezett ismeret-

feldolgozás, a megismerési funkciók aktiv közremüködésével tör-

ténik,és az erkölcsi cselekvést megelőző belső tevékenységet

gyakoroltatjuk. Hatékonnyá természetesen mindez akkor válik, ha
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a belső tevékenységet tettekben realizáljuk és a mindennapi

együttélési normákat a gyakorlás által az egyén szokásává,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAazo-

kásrendszerévé szilárditjuk.
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Bevezető előadás

5. A TANULÓK FEJLETTSEGENEK. TUDÁSSZINTJÉNEK

MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE KORSZERÜ MÓDSZEREKKEL

Dr. Jónás Ferenc intézeti tanár

/ Esz terJIHGFEDCBAg o ID /





Az oktatás korszerüsitése, hatásfokának növelése világ-

szerte gondot okoz. A tudományos fejlődés egyre nagyobb köve-

telményeket állit az iskola és az oktatásügy elé. A hagyományos

szervezeti kereteken belül képzésrendszerünk egyre kevésbé tud

megfelelni a jelen követelményeinek. Tulajdonképpen a problémák

egyetemesek, mert szocialista vagy nyugati kultúrát képviselő

eminens pedagógus személyiségek csaknem azonos kérdéssel vias-

kodnak: hogyan lehet hatékony technikai és praktikus kultúris-

mereteket minél rövidebb úton tartósan elsajátittatni, telje-

si tményképes, dinamikus ismerettel felruházni az ifj ús ágot.

Mig a műlJIHGFEDCBAt ban a változások lassan, talán nemzedékeket utol-

~ve mentek végbe, a végzett pedagógusok sokáig, - esetleg egy

emberöl'tőn keresztül tanithatták azt, amit felkészülésük alatt

t~ultak. A mérsékelt fejlődés mellett, nagyobb kockázatválla-

l~ nélkül állhatott a tanár a katedrára.

Ma alapvető társadalmi szükséglet sürgeti az állandó fris-

seságet, szembe kell nézni a jövővel, elhárithatatlanul éssze-

rüsi teni és gazdas,ágossá kell tenni a felkés zi tés rövid ciklu-

sát! A nagy módszertani és didaktikai forradalom, mely kibonta-

kozóbanvan - a programozott oktatás, csoport- és individuális

foglalkozás, az oktatógépek megjelenése - kisérleteken keresz-

tül eligazi tást igényel. Elsősorban ezektől várhatj uk a haté-

konyelj árások megvalósulását , eredményeik igazolását.

Ha a tegnap vagy ama tudományára és technikájára készit-

jük elő az ifjúságot, akkor már felkészültsége túlhaladott lesz,

~kor tevékenysége életbe lép~ .Fel kell kelteni az érdeklődést,

megkell adni azokat az eszközöket, módszereket, meLyek nélkü-

lözhetetlenek a jövő problémáinak megoldásában. A mú l t bó L átvettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kész megold ások aligha felelnek meg a ma szükséglet énekl vakká

tehetik az ifjúságot a valósággal szemben, mellyel dolga lesz.

A fenti felismerés már bizonyos mértékben vezérfonal volt

az 1961-es reformtervek megvalósitásában, sőt az.elképzeléseket

realizáló alapdokumentumok tartalmában. Elsősorban a tartalmi

változás, az információs anyag minőségi változása volt tapasz-

talható. A tanterv, a tankönyvek és egyéb alapdokumentumok be-

vezetése került az elmúlt évek során az érdeklődés középpontjá-

ba. Az informálást szolgálta a tanterv útmutatási része, to-

vábbá a módszertani levelek. Az elmúlt években az informálás

metodikájavolt a viták középpontjában.

Ezzel egyidőben tanulásmódszertani kérdések is felmerültek.

A didaktikai nézőpont egyensúlyában az oktatáscentrikusság

áttolódott a tanulás, a tanulhatóság oldalára. Mindezeken belül

a korszerüség jegyében a hatékonyságot fokozó eszközök sora, a

nélkülözhetetlen technika nagyarányú fejlődése is jelentkezett.

A személyi és anyagi 'tezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArmé asettí javi tásoktól oktatáspoli-

tikai rendszerünk a tanulói teljesitmények, a tanulók tudásának

növekedését várta.

Az elmúlt években a tárgyi, személyi és szemléletbeli té-

nyezőket fejlesztettük, anélkül, hogya tanulói teljesitmények-

ben a befektetett változásokat nyomon követtük volna. Ha fel-

vetnénk a kérdést, a reform bevezetése előtti évekhez képest

mennyivel jobbak a tanulói teljesitmények ma, felszines követ-

keztetésekre, csupán néhány kisebb felmérésre tudnánk hivatkoz-

ni.

A pedagógiai jelenségek, oktatási eredmények mérése köz-

ponti problémává vált. A t~ljesitménymérés problematikáját mint

aktuális kérdést. tüzte napirendre az OPI közelmúltban tartott

nemzetközi munkaértekezlete. Ugyancsak az aktualitás felismeré-

sének tudható be a jelen ülésszak fenti témájának felvetése.

Az oktatás intenzitása, mint a legkorszerübb didaktikai

törekvés, kölcsönös visszajelentés nélkül már nem képzelhető

el. A jövő tipikus helyz~te úgy alakul, hogy a nevelő teljesit-

ményt, visszajelentést vár a tanulótóI, a teljesitmény után pe-

dig a tanuló is vár nyugtázást a nevelőtől. A tanitási és tanu-

lási folyamat egységét jelentő, korszerü didaktikai szemlélet

magától értetődő követelménye, hogya tanitás kÖvetkező lépése
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- 149-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ni.ndí.g az elért eredményhez kapcsolódik. A tudás gyarapodás ának,

a képességek fej lesztéséne k mé r-Le ge Léa e , értékelése komoly fel-

adat, sokféle tényező számbavételét teszi szükségessé. A telje-

sitmény mérésének gondolata nem redukálható pusztán számonké-

résre, még kevésbé osztályozásra. A teljesitménymérés ennél

sokkal több. A tanulók munkáj ának, telj esitményének értékelése

a pedagógia legnehezebb módszertani problémája. A számonkérésen

alapuló osztályozás óhatatlanul teret ad a szubjektiv megité-

lésnek. Nem ad lehetőséget hibaelemzésre, a tanitás vagy a ta-

nulás közben elkövetett hibák kiküszöbölésére, korrigálására.

A te~esitmény növelése nem képzelhető ei mérés és hibaelemzés

nélkül.

Valóban eszményi dolog lenne, ha minden órán minden tanuló

tükörképet kaphatna teljesitményéről. Gyakorlatban ez lehetet-

len,mert a teljesitmény elemzése rendkiviil igényes és fáradsá-

gos munka.

Az utóbbi időben a pedagógiai irodalomban olvashatunk né-IHGFEDCBA
h á n y lelkes pedagógus felmérőlapokkal, pontozási szisztémákkal,'

értékelő lapokkal való kisérletezéséről. Próbálkozásaik helye-

sek, diqséretre méltóak, de lényegében meghatározott köriilmé-

nyek között sziilettek, relativ értékeket fejeznek ki. Nem kép-

viselnek országos mérésekből kialaki tott standardeket •

A jövő gyakorlata tehát megköveteli, hogya számonkérésen

alapuló osztályozás mellett teljesitményen alapuló értékelés is

kerüljön előtérbe. A leckefelmondás mellett a tudás mérése, ér-

tékelése, megalapozott mérőmódszerek elterjedése váljék általá-

n?ssá. Az ismeretek ellenőrzésének, értékelésének pusztán az a

módja, amely főképpen szóbeli vagy irásbeli feleletekre épit

mint teljesitményre, túlhaladott.

A tanult anyag bármilyen szintii értelmes felmondása csak

egy része a telj esitménynek.

A teljesitmény fogalmának meghatározása nem könnyii feladat.

Mint didaktikai fogalom, terminus megmagyarázás ára, jegyeinek

kifejtésére igen kevesen vállalkoztak. Teoretikusaink is óvato-

san igyekeznek megközeliteni a pontos meghatározást. A telje-

sitmény meghatározását nagy komp Lexí.c í,tással lehet megközeli te-

ni. Dr. Nagy Sándor egyetemi tanár a legutóbbi előadásában a

következőképpen jelölte meg: nA telj esi t mény valamely ismeret



elsaj átitásának szintj e, alkotó alkalmazása, új feladatok meg-

oldására való felkészi tés. A teljesitmény aktualizált ismeret,

a realizáláshoz szükséges jártasságokkal és képességekkeL"

A teljesitmény a munka és az idő viszonyát is jelenti. Pl.

adott feladat elvégzésében ugyanazt a minősi tést kapja az a ta-

nuló, aki .30perc alatt vagy 45 perc alatt végzi el a feladatát?

Az időtényezőnek is szerepe van a teljesitményben. A fentiekból

azt a megállapitást vonhatjuk le, hogya teljesitmény és az

eredmény nem azonos fogalmak, egyértelmüen alkalmazni, felcse-

rélni nem lehet őket. Eredménynek tekinthető a TUDÁS. A tudás

magarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaer-z és éhe z teljesitményre van szükség, de ez az egyénektóI

függőenIHGFEDCBAm á s és más lehet. Az eredmény_objektiv, a teljesitmény

pedig szubjektiv kategória.

A telj esitmények a tantárgyak termész.etétől .függően nagyon

sokfélék lehetnek. Egyes tantárgyaknál differenciáltan kell

megoldani a teljesitmény megállapitását.

Közismertek talán számunkra Nagy Sándor.Didaktika c. köny-

v é bó L a tantárgyköziek pLv ; példamegoldások, összefüggő szóbeli

vagy irásbeli feleletek, beszámolók, kérdésekre adott válaszok,

nyomtatott programok, feladatlapok kitöltése, szerkesztések,

mérések stb. Nyilvánvaló, hogy az oktatási folyamatban igen

nagy skálája van a teljesitményeknek.

A tanulók értelmi fejlettségének és tudásának felmérésénél

csak a sokrétü teljesítmények összességét figyelembe véve va-

gyunk képesek hü képet adni a növendékek tudásbéli gyarapodásá-

ról. Ebből következik, hogya tanulók tudásának ellenőrzését,

értékelés é t nem lehet az oktatási folyamat egy szakaszára. kor-

látozni. Megjegyezhetjük, hogy az egész oktatási folyamatban

differenciált érté~elésre van szükség.

Ahhoz, hogya t anuLó k munkájából teljesitményt megállapít-

hassunk, mérésre van szükség.

Mérések segitségével lehet tisztázni nevelési rendszerünk-

ben a személyi és anyagi befektetések, ill. a tanulók tudása

közötti kölcsönhatások szerepét.

Mérés segitségével lehet az iskolai munkaértékelés és a

tantervi követelmény összehasonlitási alapját létrehozni •

.A hagyományos mérések már nem reprezentálják pontosan az

eredményeket, teljesitmény mérésére már jóformán nem is lehet
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használni. Egyszerü számtani kÖzépértékekkel történő manip~lá-

ció, a korszerü tudományos igények mellett elfogadhatatlan.

Minden körülmények között a mérést elfogadható, maximális eg-

zaktsággal kell végezni. Az egzakt mérés minden tudományban

eszmény', a "matematizáció" a korszerü tudományosIHGFEDCBAt dr-ekvéaek

egyik jellemzője.

A természettudományok hatalmas fejlődése elsősorban a pon-

tos méréseknek ill~ mérési módszereknek köszönheti rendkivüli

eredményeit. A társadalmi jelenségek mérésében lényegesen nehe-

zebb a helyzet az egzakt mérési módszerek alkalmazás ával. Ami a

pedagógiát illeti, még távol áll attól, hogy az ismeretek meny-

nyis égi törvényszerüségeit, belső struktúráj át alaposan megis-

merje. Az utóbbi időben kialakult új neveléstudományi irányzat

célul tüzte ki a matematikai módszerek alkalmazását az oktatás

és nevelés mennyiségi vizsgálatában. A külföldi szakirodalomból

egyre több jelzést hallunk arról, hogy a pedagógiának nélkülöz-

hetetlen kutatási módszerévé válik a "matematika" mint kvanti-

tativ elemző módszer és a "kibernetika" mint struktúrális mo-

dell~

Dr. Ágoston György egyetemi tanár irja G. Mialaret könyvé-

nek ismertetésében: "A statisztikai módszer a lehető legnagyobb

egzaktsággal képes fontos pedagógiai összefüggéseket megmutatni,

a látszat mögött a valóságos helyzetet feltárni, olyan oktatási

és nevelési problémákat felszinre hozni, amelyek a további ku-

tatások kiinduló pontjai lehetnek." Er-edményv.íz sgé l.at í, szem-

pontból tehát a legkézenfekvőbb módszer, amely rendelkezik az

egzaktság kritériumával. Jelenleg még a létj ogosultságát kell

~zonyitgatni, meg kell ismertetni jelentőségét.

Talán kevésbé lesz idegen a pedagógia müvelői számára a

matematika hangzása, ha a pedagógia történetét tekintjük. Már

a múltban is jelentkeztek kisérletek, pr-óbé.Lko aás ok egzakt mé-

résre. Igy például Ebbinghausszámszerüséget, matematikai ösz-

Bzefüggést keresett az ismétlések száma, a tanulás óta eltelt

idő és az anyag terj edelme között. Akad tak törekvések, melyek

az ismeretek' elsaj áti tás ára próbáltak matematikai módszereket

kidolgozni. Általában ezek a próbálkozások általában csak a

pedagógiai kisérletek igazolását szolgálták. A törekvések he-

lyesek volt ak, de keveset nyúj tottak az általános gyakorlatnak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ma már lényegesen más a helyzet, széleskörü kutatómozgalom

nyugtalanitja Kelet és Nyugat teoretikusait. Mind szélesebb

körbBn igyekeznek a matematikát a társadalomtudományi kutatások

mérési, értékelési eszközeként felhasználni. Kosaras LsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtván., az

OPI munkatársa 1965-ben a Pedagógiai Szemle hasábjain a követ-

kezőkről ir: A szovjet Filozógiai Lexikon akibernetikát 1954-

ben "polgári áltudománynak" nevezte. Azóta L.M.IHGFEDCBAL a n d a és I.B.

Ityelszon matematizációs és kiberne tikai munkássága vált ismere-

tessé és világhirüvé. Az USA-ban sem régikeletü a matematizáció,

a kibernetikával való foglalkozás. A pedagógiai és pszicholó-

giai szakos hallgatóknak 3-4 szemeszteren keresztül matematikai

statisztikát kell hallgatniok heti 2 órában.

A tudásszint értékelésében és mérésében használandó új

terminológia szinte elriasztja a humán beállitottságú kutató-

kat, a gyakorló pedagóguso~ata matematikai szimbolika alkal-

mazásától. /Többszörös zárójelek, gyökjelek, müveleti jelek,

indexek,konjunkció jele stb.1 Idáig a pedagógiai kutatásban a

fenti okok miatt a statisztikai elemzés két legegyszerübb szá-

mitásra, a számtani középérték- és a százalékszámitásra korlá-

tozódott. Bonyolultabb müveleteket nem is ismert a pedagógia.

Márpedig ha alaposabban megvizsgáljuk akár a középérték,

akár a százalék tartalmát, meggondolandó hibákat lelhetünk fel

az első pillanatra is. Bármilyen szintü méréssel, az esetek

összességében ott szerepelnek a szélsőségek is, amelyek ritkább

előfordulásuk miatt semmiképpen sem mérhetőek olyan súllyal,

mint a leggyakrabban előforduló esetleges átlagértékek. A szél-

sőségek ritkábbak a mérési rendszerben is, tehát ilyen súllyal

kell számitásba venni ezeket. Ezen felismerés a középérték mé-

rőszámait meghatározó MODUS és MEDIAN ismeretét igényli.

A tantárgyi osztályozás realitásának és objektivitásának

elemzésénél jelentős különbség tapasztalható. Különösen az

osztályozás és a teljesitmény között.

Statisztikai módszerek elemi vizsgálata elméletileg objek-

tiv tendenciák megvalósulását teszi lehetővé.

Nagyszámú, válogatás nélküli tömegvizsgálódás végzése,

teljesitményszint megállapitása grafikus ábrázolásban ugyneve-

zett "GAUSS-féle" haranggörbéhez. hasonlit, a teljesitményt ál-

talában reprezentáló görbéhez. Ez pedig nem más, mint a sta-
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tisztikában központi szerepet játszó eloszlástipus folytonos

~zimmetrikus görbéje. Formája változatos lehet. Kitüntetett

szerepét indokoljaIHGFEDCBAf hogy matematikailag egyszerü, igen érzé-

keny, jól kezelhető. Ha a teljesitmény értékelése nem 5 jegyü

osztással, hanem nagyobb mennyiségü elemszámmal /pontozással/

történik /pl. la-es, 20-as/, akkor a GAUSS-görbe szerinti szó-

ródási törvényszerüség halmozott vizsgálat eseten elfogadható

szóródási törvényszerüségnek felel meg. Ugy foghatjuk fel, mint

az értékelés, az osztályzatszóródás alaphelyzetének egy mutató-

ját, mérőgrafikonját. Fennáll tehát egy elfogadható, tapaszta-

lati úton szerzett eloszlásgörbe az összehasonlitás és tipizá-

lás lehetőségére.

Átlagos képességü tanulóközösséget feltételezve , a tanter-·

vi anyag optimális elvégzése esetén, ha a tanár a Rendtartás

értelmében igazságosan osztályoz, a GAUSS-görbe igazolódik.

Ha feltünó eltérésü görbét raj zolunk az alaphelyzethez v í.>

szonyitva, akkor a magyarázatra több okot kereshetünk.

Pl. 1. Probléma lehet a tanári munka hatékonyságában, kü-

lönösen abban az esetben, ha több azonos évfolyamon tanitja

ugyanazt a tantárgyat.

2. Hiba lehet a minősités objektivitásában.

3. Probléma lehet még az osztály összetételében, de

4. kiugorhat nagyobb mintavétel esetén a tantárgyi sajá-

tosságból adódó esetleges tantervi maximalizmus is, stb.

Gazdag példaanyaggal szolgál Báthori Zoltánnak, az aPI

munkatársának a Köznevelés múlt évi januári számában megjelent

elemző és igen tanulságos cikke. Bemutat az osztályzatszóródás-

ra néhány tipikus esetet, főleg a tanulói teljesitmény és a ta-

nári értékelés relációjában, milyen mértékben fedik egymást,

milyen mértékben térnek el a különböző eredmények.

A tudásszintmérésnek egy másik módszere a pontossági szá-

zalékkal történő számitás. Az értékelésre pontozást lehet hasz-

nálni. Egyes tantárgyak esetében /kizárólagos alapon/ a példák

jó megoldásáért kap, a hibás megoldásért pedig nem kap pontot a

tanuló /matematika, nyelvtan stb./. A pontossági százalék lé-

nyege: az elért pontszámok százszorosának és az elérhető maxi-

málisl.pontok számának aránya. Pl. az elért pontszám 4, az el-

érhet? maximális 12, a pontossági százalék 4 i2100 = 33,33. HarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a mintavétel nagyszámú, reprezentativ, akkor a pontossági szá-

zalék elég megbizhatóan jelzi esetleg még az crszágos tudás- .

szintet is.

Grafikus ábrázolással jól elemezhető, hogy adott esetben

milyen pedagógiai tényezők szolgálják az eredményességet, avagy

pszichológiai nehézségekről van-e szó. Statisztikai elemzéssel

sok esetben szétválaszthatjuk azokat a tényezőket, melyekre a

feladat megoldásának különbözőségei vezethetők vissza. Segit

megláttatni azt, hogy egy adott tantervi anyag elsaj átitásának

nehézségei rossz pedagógiai feltételekre vezethetők vissza,

vagy pedig arra, hogy az adott anyagrész egy bizonyos korosztály

számára nehéz. /Pl. Mialare: Müveletek törtekkel. /

Érdekes kisérletről számolt be az Acta Universitatis Sze-

gediensis tavalyi kiadványában Dr. Orosz Sándor adjunktus liA

tanulók fogalmazásiIHGFEDCBA.t eljesitményeinek egzakt mérési lehetősé-

geiről" cimmel. A fogalmazás az egyén komplex telj esitménye,

értékelése természetesen ebből adódóan egyedi kell hogy legyen.

Elsősorban azért, mert a tanulók szubj ektuma feje ződik ki benne.

A megmérésnél a tartalom a teljesitményt mérő egyéniségére is

eltérően hat. Az egyedi munkában fellelhetőek közös és általá-

nos vonások. Ezek elvonatkoztatásával objektiv kritériumokat

nyerhetünk az értékelésben.

A fentiekből értelemszerüen a tartalmat éé a nyelvet lehet

alapul venni. Az objektiv értékelés alapja, a mérés úgy törté-

nik,hogy a fogalmazás aLkotrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó elemeinek megszámlálás ával az

elemszámokat viszonyi t an 'í, kell valamilyen állandóhoz.

A statisztikai elemzéshez egzakt mutatók szükségesek,ezért

szükséges a jelenségek kvantifikálása, számokká alakitása. A

teendő tehát a fogalmazást mint teljesitményt olyan apró ele-

mekre bontani, amelyek egyértelmüen mérhetők jó, rossz, helyes,

helytelen vagy igen-nem értékekkel. A fenti Actában azt vizs-

gálta a szerző, hogy milyen mértékben hibásak a fogalmazások.

Minél kevesebb hiba található, annál jobb a fogalmazás.

A teljesitmény számlálható alapegységekre való bontásában

először az elemi itéletek számát vette figyelembe. Igy például:

1. a témához nem tartozó itéletek száma,

2. hibás absztrakt fogalmak száma,

/bizonyos mértékig a gondolkodás fokmérője/,
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3. a helytelen következtetések száma,

4. beszédszerkesztési hibák:

hibás kapcsoló elemek,

hibás egyeztetés,

hibás szóhasználat,

hibás szórend, stb.

A teljességre még csak megközelitően sem vállalkozhatok,

csupán az értékelés indokolására jegyeztem meg a fenti eleme-

ket.

Amikor f'ogaImazrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáa í, telj esitményt akarunk értékelni, objek-

tiv viszonyitási alapot kell keresni, ami megfelel az országos
it I k V' .t" l l h t l összes hibaszáma agna. a.az onya asa a ap e ep. tanul6k száma vagy a

fogalmazás terjedelmétől elvonatkoztatva hibatipusonként kiszá-

mitani a 100 elemi itéletre jutó hibák számát
össz.hibaszám 100 tb

össz.elemi it.sz.· sro,

A fentiekből láthat~uk, hogy szubjektiv értelmü dolgokat

~antifikálással, mint mérhető teljesitményt, egzakt módon le-

het értékelni.

Objektiv értékelésre, felmérésre néhány pregnáns példát

idézhetnénk a "Tani tó" ez évi számából környezetismeretből

/felmérés feladatIapos és hangszalagra történő rögzi téssel/,

vagy olvasásból illetve számtanból Ifeladatlapos méréseket/.

A mérésmetodika jövője szempontjából nélkülözhetetlen né-

hány matematikai, statisztikai fogalom felszines érintése, el-

sósorban a tudományosan átgondolt, egzakt mérés igazolására.

A pedagógiai folyamatok vizsgáiatakor lehetőség nyilik mennyi-

ségi és struktúrális elemzésre. Ma már kirajzolódnak a matema-

tikaimód azer-ek pedagógiai alkalmazás ának lehetőségei. Az ered-

ményekmég igen szerények, de biztató távlatokról beszélhetünk.

Találkozunk olyan kisérletekkel, amelyekben szerepet játszik a

matematikai logika rendszere. Szimbolika alkalmazásával ponto-

s~ és gazdaságosan lehet jelenségek közötti kapcsolatokat ki-

fejezni.Szerkesztéseket lehet megadni képlet ek formájában.

Egyespedagógiai folyamatok fontos elemeitkiemelve, betüszim-

bólumokatalkalmazva, tárgyilagosabban értékelhetÜllk. A gyakor-

latialkalmazásban tapasztalható az a tény, hogy egyes elemek

túlzottje1entősége elhalványul, degradálódik, másoké viszont,

melyekkevésbé látványosak, döntően meghatározó tényezővé emel-
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kedik ki. "Ahol a felszinen eset leges játék megy végbe, ot-taz

esetlegessé~ mindig valami belső rejtett törvénynek van alá-

rendelve." !Engels!

Kosaras István jegyzi meg egyik'cikkében: "A pedagógiai

folyamatot a természettudományokhoz viszinyi tva "stochasztikus-

nak" mondjuk, mert megközelitően azonos feltételek mellett,

azonos eljárásokat alkalmazva, variábilis eredményekre jutunk."

Lassú a szélesebb körü előrehaladás. Nehéz előrelépni, mert bo-

nyolultabb müveletet nem is keresnek gyakorló pedagógusaink. A

megfelelő publikáció hiánya még nem teszi lehetővé a tájékozó-

dást. A vizsgálódó, értékelő pedagógusnak el kellene sajátita-

nia pl. :

1. A mintavétel problémáj át, mely reprezentálj a a mérés

reali tását.

2. Ismerni kellene a középértékszámitást, a medián és a

modus értelmét. !A szélső határértékektől független átlagot.!

3. Meg kellene ismerni a szóródás, a diszperzió törvényét.

/Túl nagy szóródás rossz eredményre vezethet.!

4. Feltétlen meg kellene tanulni a korrelációszámitást.

!A tényezők közötti összefüggés arányát.!

5. Tudni kellene, hogy milyen szignifikáns érték tekint-

hető elfogadhatónak vagy megfelelő súlyu biztonságnak.

A matematika hatékony eszközei, a felsorolt módszerek a

pedagógiai folyamatok összehasonlithatatlanul mélyebb megisme-

réséhez, pontosabb méréséhez nyitnak utat. A pedagógiai folya-

matok rendkivül bonyolultak, ezért ma még nem ismerjük eléggé

a tényezők kapcsolatának törvényszerüségeit.

A fenti felsorolt módszerek csak egy-egy lehetséges útját

jelzik a fejlettség, a tudásszint korszerü mérésének. Nem je-

lentenek merőben újat, nem kivánják fetisizálni, kizárólagosnak

mondani a statisztikai elemzést. Még jól szervezett felmérés

esetén is mindegyik eredményvizsgálati eljárás számtalan hiba-

forrást rejthet magában. Pl. a meg nem felelő pszichikai hozzá-

állás, a gyakorlatlanság, a fáradtság, az időjárási terhelés,

érdektelenség vagy éppen az akarat hiánya stb. Csak a hagyomá-

nyos pedagógiai kutatások összes többi módszerével való össze-

kapcsolása biztosithatja a tudásszint mérést korszerü módsze-

rekkel, amilyent a bevezető gondolatban felvetett nagyarányu
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szellemi és technikai fej lődés megkiván. Nem lehet abszolutizál-

ni csak a matematikai méréseket. A számok hipnózisa veszéllyel

járhat.

A ténymegállapi tások, a tudásszint mérése, érIHGFEDCBAt éke L é a e a

visszajelentás szempontjából egyre fontosabbak pedagógiai gya-

korlatunkban .• Szükség van a viszonylag reális és objektiv méré-

seknek, feladatlapoknak, különböző tantárgy teszteknek mielőbbi

népszerüsitésére, beillesztésére az oktatási folyamatba. Meg-

állapithatjuk, hogya legkorszerübb elméletek, eljárások akkor

lesznek hatékonyak, ha a nevelők, akik a korszerü elj árásokat

alkalmazzák, a méréssel és értékeléssel is az oktatás hatásfo-

kának növelését szolgálj ák!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Korreferátum az 5. témához

Dr. Bartos Jenő intézeti tanár

lEs zte rIHGFEDCBAg o m /

A HAGYOMÁNYOS ELLENŐRZÉSI FORMA ELEMZÉSE





A tanulók tudásszint jének megállapitása, az iskolai érté-

kelés módszere évek óta vitatémája a pedagógiai folyóiratoknak,

a különböző tudományos értekezleteknek. Világosan látjuk a célt I

ha az információ gyüj tésének és feldolgozásának modellj ei és

módszerei tökéletesednek, g azdagodnak ; akkor az információs fo-

lyamatot lezáró ellenőrzés módszereit is tÖkéletesitenünk, gaz-

dagitanunk kell.

Az iskolai értékelésről egy hónappal ezelőtt tartott nem-

zetközi munkaértekezlet több igen komoly, minden vonatkozásban

nagy felkészültséget igénylő, a tanulók tudásszint jének megál-

lapítását célzó vizsgálatot ismertetett.

Ezen eljárásokon túl még sok olyan törekvést regisztrálha-

tunk, amelyek a számonkérés új szerü megoldását, tökéletesi tését

szolgálj ák ,

A tanulók ismereteinek, jártasságának,és készségeinek fel-

tárása érdekében kidolgozott feladatteszt - és kérdésrendszer

mellett 'találkozunk pl. házilag összeállitott elektronikus ké-

szülékekkel is, amelyekkel a tanulók ismereteit ellenőrzik;

vagy olcsón előálli tható matricás berendezéssel, amely kiválóan

alkalmas az ismeretek gyors ellenőrzésére; de kidolgoztak olyan

osztályozási módokat is, melyek részben a tes~tvizsgálatok

technikáj án, részben a pr ogr amosoIHGFEDCBAt t oktatáson alapulnak. Okta-

tógépekkel, programozott tankönyvekkel kivánj ák obj ekti vabbá

tenni az ellenőrzést. Szerkeszt ettek olyan elektromos j elzőké-

azül éke t is, amelynek segitségével a tanulók feleleteit megfe-

lelő fénYJelekké alakitották áto Igy egyidejüleg a bonyolult

feleletkomplexumot is értékelni tudták.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 161 -



Olvasásórán

Nyelvtan-helyesirásórán átlag

Számtan-mértanórán átlag

14-15 perc et

10-12 perc et

15-16 percet

A felsorolást folytathatnánk, de úgy érzem, hogya tudás-

szint mérésével kapcsolatos jelenlegi vizsgálódások a jövőt

jelzik, az új eljárások többsége még kisérleti szakas zában van,

és általánossá válásukhoz idő kell.

Ezért indokoltnak tartom, hogy korreferátumként felidézzem

azt az alaphelyzetet, amely kiindulópontja lehet a hagyományos

ellenőrzési forma tökéletesitésének és süxgetője a modern el-

lenőrzési formák szélesebb körben való gyorsabb ütemü elter-

jesztésének.

Az ellenőrzéssel kapcsolatos vitában fontos, hogy az elmé-

leti megállapitásokat gyakorlati megfigyelésekre, vizsgálódá-

sokra és tapasztalatokra alapozzák.

E követelmény figyelembevételével kivánom röviden ismer-

tetni azt a vizsgálódást, amelyet az elmúlt években 4 megye 16

iskolájában 494 vegyes tipusú órán folytattunk, s amelynek cél-

ja volt a hagyományos ellenőrzési forma különböző összefüggés-

ben való elemzése.

Három tantárgy: olvasás, nyelvtan-helyesirás és számtan-

mértan keretében a következő szempontok alapján végeztem elem-

zést:

- aszámonkérésre forditott teljes időmennyiség;

- a jegyre felelés időtartama;

- egy-egy felelet időmennyisége;

- az osztály bevonása feleltetés közben;

- az ellenőrzés hatékonyabbá tételének módja;

- az ellenőrzés rendszeressége.

r. Aszámonkérésre forditott teljes időmennyiség

Az ellenőrzésnek az oktatási f'oLyamatban betöltött funk-

ciója a nevelőktől megfelelő időmennyiség biztositását kivánja.

forditottak ellenőrzésre.
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nyelvtan-helyesirásórákon

számtan-mértanórákon

10,2 perc,

10,8 perc.

Az olvasás- és a számtan-mértanórán az ellenőrzésre fordi-

tottteljes időmennyiség túlzott, a nyelvtan-helyesirásórákon,

a tantárgy sajátosságát és az ellenőrzési formákat tekintve,

szükséges.

II.A ,jegyre feleltetés átlagos időtartama

A jegyre feleltetés időtartamát befolyásolja annak komoly-

sága,megszervezése, módszeres lefolytatása, a kérdések, a

szükséges kiegészítő kérdések adása stb.

A megfigyelt olvasásórákon a jegyre feleltetés átlagos

időtartama 12,9 perc,

Olvasásórákon az osztályonkénti tananyagot és a tantervi

követelményszinteket figyelembe véve a feleltetés átlagos idő-

tartamamegközelitően fogadható el, a nyelvtan-helyesirás vala-

mint a számtan-mértanórákon reális, esetleg az alsóbb osztá-

lyokban crqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaö kkenIHGFEDCBAt het ő ,

Ill.A felelés időtartama

Meghatározó tényezők:

az adott osztály és az egyén fejlettségi szint je,

a tantárgy sajátossága,

a számonkérés anyaga,

a számonkérés módja és körülményei,

az osztály létszáma és

az adott tárgy óraszáma.

Olvasásórán

az 1. osztályban átlag 3 p.erc,

a 2. osztályban átlag 3,4 perc,

a 3. osztályban átlag 4 perc,

a 4. oaz t á 'ly ban átlag 3,1 perc.
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A 4. osztályban az összefüggő beszédre szoktatás és a ki-

fejezőkészség fejlesztése céljáb61 az egyik összetevő, a tar-

talom elmondás ának időtartama mérsékelten emelhető.

A nyelvtan-helyesirás6rákon az egy tanu16ra eső átlagos

felelési idő 3,1 perc,

a számtan-mértan6rákon 3,8 perc, amely elfogadható.

Az időmennyiség nyelvtan-helyesirás6rákon a 4. osztályban

növelhető.

IV. Az osztály tanu16inak bevonása feleltetés közben

A ezámonkérqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-é a gyakorlatának egyik fogyat~kossága, hogy

sokszor elégtelen az osztály tagjainak bevonása feleltetés köz-

ben.

Erre utal Hruszanov is, amikor a következőket irja:

"Igen gyakran az a helyzet adódik, hogyha a tanár valame-

lyik tanulót felhivja felelni, az osztály mentesül bármilyen

kötelezettségtől. A feleltetés olyan munkává válik, amely kizá-

rólag a feleltetett tanulót érinti és csak őreá vonatkozik.

Ezen a módon sok jó alkalom sikkad el, hogy az egész osztály

előmenetele megjavuljon magyarázatok, hozzáfüzések, kiegészité-

sek révén, ami lényegesen növeli a tanulók ismereteinek tartós-

ságát." /Hruszanov Gavrail: A tanulók ismereteinek és készsé-

geinek ellenőrzéséről. Dokumentáci6./

A felelő tanulók hibákat is ejthetnek, s azokat javittatni

kell, mégpedig úgy, hogya helyesbitések tudatosuljanak az osz-

tály valamennyi tanulój ában,

A feleltetéskor az osztály bevonása azért is célszerü, mert

a felelethez hozzátett kiegészités, az egyes kérdésekre apadból

adott feleletek, h6z~ászólások a feladatok megoldásához segitik

a nevelőt abban, hogy a hivatalosan nem felelő tanulók ismere-

teinek minőségéről is véleményt formálhasson.

A megfigyelt olvasás6rákon az osztályból bekapcsolt tanu-

lók száma a következő:

az 1- osztályban 17 órán 46 jegyre felelőnél 5 fő

a 2. osztályban 46 órán 120 jegyre felelőnél 62 fő

a 3. osztályban 32 órán 80 jegyre felelőnél 8 fő

a 4. osztályban 80 6rán 193 jegyre felelőnél 66 fő.
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Olvasásórákon az 1. és .3. osztályban bekapcsolt tanulók

számanövelhető lett volna. A nyelvtan-helyesirás órákon az

adott szituációt figyelembe véve a bekapcsolt tanulói létszámot

el kell fogadnunk. A számtan-mértan órákon az ellenőrzés módja

biztositotta, hogy az egész osztály együtt dolgozzék a felelő-

vel, figyelj e a példa megoldását, és készen állj on arra, hogy

fOlytassa társa feleletét. Az osztály tehát nem mentesült a fi-

gyelem és az együtt dolgozás kötelezettségétől, a feleltetés

nemvált olyan munkává, amely kizárólag a feleltetett tanulót

érinti. Ennek ellenére a tárgy sajátosságát figyelembe véve a

feleltetés közben bekapcsolt tanulói létszám, különösen a .3.

osztályban, alacs ony.

Minden tárgy keretében végzendő ellenőrzéskor a nevelőknek

~ra kell nevelni tanitványaikat, hogy mindenki gond~latban kö-

vesse kiszólitott társának feleletét, készüljön fel rá, hogy

he IyesblIHGFEDCBAt ae és kiegészitse a felelet lényegét, mondja el észre-

vételeit, vagyis olyan sze llemi munkát v ége z aen , amely megköze-

liti a felelő tanuló szellemi munkáját.

Nyelvtan-he lyesirásórákon:

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2. osztályban 47 órán 72 jegyre felelőnél 12 fő

a .3.osztályban 52 órán 95 jegyre felelőnél 18 fő

a 4. osztályban 60 órán 107 jegyre felelőnél 44 fő.

Szárntan-mért anórákon :

a 2. osztályban 66 órán 148 jegyre felelőnél 28 fő

a .3.osztályban .32órán 56 jegyre felelőnél 2 fő

a 4. osztályban 62 órán 150 jegyre felelőnél 15 fő.

A feleltetésnek nemcsak az a célja, hogyellenőrzés alá

vegyea t anu Lő k ismereteit, hanem az is, hogya rögzi tés mel-

lett összekösse azokat a gyakorlattal. Nem a tények egyszerü

leirását kell kivánni, hanem magyarázatokat, következtetéseket ,

az összefüggések és törvényszerüségek feltárását. A f el eLőkne k

V. Az ellenőrzés hatékonyabbá tétele különböző""eszközök

bekapcsolásával
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'azt kell bizonyi taniok, hogya szerzett ismereteket a gyakorlati

feladatok megoldásában hogyan tudják felhasználni, képesek-e

megváltozott körülmények között alkalmazni. A tanuló cseleked-

je is azt, amit mond, feleletét támassza alá pl. vázlatos rajz-

zal, vagy ha alkalmas az anyag, vegye a kezébe a tárgyat és mu-

tassa meg, hogyan tud vele bánni, és igy tovább. Csak igy tud-

juk a tanulók tudásának konkrétságát, tudatosságát ellenőrizni.

A megfigyelt órákon a következőket tapasztaltuk:

Olvasási 6rákon

az 1. osztályban 17 óra közül 6 órán betü, szó és a mon-

datkártyák felhasználására került sor.

a 2. osztályban 42 óra közül az új anyagot feldolgozó 2

órán'bemutatott preparált állatok, vala-

mint applikációs tárgyak segitették a'tu-

dásszint lemérését.

a 3. osztályban 32 óra közül a feleltetés közben egyetlen

órán sem használták fel az új anyag fel-

dolgozásakor alkalmazott szemléltető esz-

közöket, pedig az olvasmányok tartalma

nemcsak engedte, hanem megkivánta volna

azt. Pl. A szövetkezet udvarán, Március

l5-én stb. c. olvasmányok számonkérésé-

nél.

a 4. osztályban 80 óra közül 7 órán,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIrA test és ápolása"

c. téma anyagának számonkérésekor hasz-

náltak fel különböző tárgyakat, képeket.

A 4. osztályban igen sok alkalom adódik

"A természet világa és az emberi munka";

de a többi téma anyagának ellenőrzésekor

is különböző eszközök bekapcsolására.

Nyelvtan-helyesirásiórákon:

a 2. osztályban 47 óra közül 10 órán

a 3. osztályban 52 óra közül 7 órán

a 4. osztályban 60 óra közül 13 órán
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betükártyákat, betütáblákat, táblázatokat, a

táblára feliratott példamondatokat használták

fel annak lemérésére, hogya tanulók mennyire

képesek ismereteiket a gyakorlatban alkalmazni.

számkorongokat, számkártyákat, órát, helyiér-

téktáblázatot, számok házát, táblánál rajzos

feladatot, különböző mértékeket használtak fel

feleltetés köz ben ,

Számtan-mértanórákon:

a 2. osztályban 66 óra közül 6 órán

a 3. osztályban 32 óra közül 2 órán

a 4. osztályban 62 óra közülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 órán

Haritov a szemléltetőeszközök felelés közbeni ismételt

használat ával kapcsolatban a következőket irja:

"A szemléltetőeszközök összes formája, kivéve a grafikai

eszközöket, a felelő számára. a bizonyitás funkcióját tölti be.

Kisérleti munkák során számos példán győződhettünk meg a szem-

léltetóeszközöknek erről a szerepéről. A szines képek, naturá-

lis tárgyak, vázlatos raj zok effektiven alkalmazhatók a fogal-

makteljességének és pontosságának ellenőrzésénél ••• " /Haritov

V.P.: A feleltetés tökéletesi tésének néhány kérdése. Dokumen-

táció. /

A feleléskor bekapcsolt szemléltetőeszköz a tanulók gon-

dolkodásának olyan szemléle ti támasza lesz, amely megkönnyi ti

a munkát. A szemléltetőeszközökkel alátámasztott felelet minő-

ségí Ieg kü Lönböz í.k 'a szokásos, hagyományos szóbeli feleltetés-

tóI. A tanulónak az új körülmények között kell kifejezésre jut-

tatnia tudását. Megfigyeléseink azt bizonyitják, hogy van mit

tenni e téren.

VI. Rendszeres ellenőrzés

A tanulók tanulmányi munkájában meglevő pozitiv és negativ

vonásokfelt árása, a hí.ányoaaágok időben tört énő kij avi tása

szükségessé teszi a rendszeres ellenőrzést.
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A rendszeres ellenőrzésnek nem kritériuma a jegyre felel-

tetés, de a jeggyel történő értékelés biztosithatja legjobban

a tanulók ismereteinek, hiányosságainak megfelelő szintü feltá-

rását.

E meggondolás alapj án lJ iskola 27 oszt ályában 892 tanuló

ellenőrzőkönyvi adatait, a szöveges beirások mellett 82944 je-

gyet a hónapok figyelembevételével tantárgyanként összesitet-

tünk és hasonlitottunk össze az osztályozó napló adataival.

A rendelkezésre álló ellenőrzőkönyvi és osztályozó naplói

anyag elemzése megmutatta, hogy a nevelők a rendszeres ellenór-

zés terén éleget tesznek a Rendtartás követelményeinek. Alig

volt osztály és tárgy, ahol az előirásnál kevesebb jegyet ta-

láltunk.

A szülők tájékoztatása terén tapasztaltunk hiányosságot,

olyant pl., hogy azellenőrzőkönyvbe beirt 40 jeggyel szemben

az osztályozó naplóban 53 jegyet találtunk. Az ilyen eltérésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

végső értékeléskor a nevelő és a szülő közötti nézeteltérésre

adhat okot.

Vizsgálataink során 494 óra ellenőrző részét figyeltük és

mértük meg. Ez a szám önmagában eléggé nagy, de kevés lehet ah-

hoz, hogy az általános helyzetet adataink eléggé adekvátan tük-

rözzék.

A hagyományos ellenőrzéssel kapcsolatban fel tárt különböző

összefüggések vizsgálata alapján megállapithatjuk, hogy általá-

nosságban időtartambeli túltengésről olyan mértékben, mint azt

a tanitási óra korszerüsitésével kapcsolatos viták, vitacikkek

az ellenőrzés vonatkozásában tartalmazták, nem beszélhetünk. A

tapasztalt időkeretek - kis százalékától eltekintve - elfogad-

hatóak. MindezIHGFEDCBAt ermés zet eaen tudatos óratervezést igényel.

Azzal a gondolattal fejezem be rövid tájékoztatómat , hogy

amikor keressük és kutatjuk a tudásszint mérésének modern le-

hetőségeit, avisszajelentések új formáit, nem feledkezhetünk

meg a jelenleg még uralkodó ellenőrzési forma tökéletesitésé-

ről, annak szorgalmazásáról, hogy nevelőink a meglevő kereteken

belül helyes rendszerben, a hagyományostól eltérő módszerkombi-

nációban alkalmazzák a már meglevő, gazdag változatosságú szá-

monkérési eljárásokat, mint pl.:
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- a számonkérés egyesitése az új anyag tárgyalásával,

- táblázatos formájú ellenőrzés,

- tematikus összefüggésre épülő számonkérés,

- az ismeretek alkalmaztatása konkrét helyzet elemezteté-

sére,

- kombinativ ellenőrzés,

- munkalappal történő ellenőrzés stb.,

amelyekkel növelhetik a visszacsatolás effektivitását.

Örvendetes, hogy az utóbbi időben jelentős változások tör-

téntek a számonkérés gyakorlatában. Ujabban egyre inkább tért

hódit az ellenőrzésben a feladatlapok alkalmazása. Legismerteb-

bek a tantárgy tesztek, amelyek egy-egy tárgy köréből röviden

megoldható feladatokat tartalmaznak, rövid idő alatt sok tanuló

tudását lehet velük lemérni és értékelni. A gyakorlatban több-

féle feladattipussal találkozunk, pl.:

- a felelet-választásos,

- a felelet-alkotásos,

- a válasz-kiegészitő teszttel;

következtetést, felsorolást, fogalmat megkereső stb. tipussal.

A tapasztaltak összegezéseként leszögezhetjük, hogy a pon-

tos információk szerzését a tanulók tudásszintjéről elsősorban

akkor biztositjuk, ha a visszajelentések olyan formáit alkal-

mazzuk, amelyek az osztály egé~zét reprezentálják. Erre kell

törekedni nevelőinknek.





Korreferátum az 5. témához

Lakatos István intézeti tanár

I Nyi reg y ház a I

GONDOLATOK A PROBLÉMAMEGOLDÁSON ALAPULÓ

TUDÁSSZINTMÉRÉSR6L





A legújabb kor - nevezzük atomkorszaknak vagy az ürhajózás

korának -, melynek évtizedünkben még csak a küszöbén vagyunk,

és amelynek egyre döntőbb meghatározó tényezője a technika és a

kibernetika rendkivüli fejlettsége, szükségszerüen hatással van

az oktató-nevelő munka struktúrájára is. Tudomásul kell vennünk,

hogy az emlitett tényezők hatása következtében megkezdődött egy

világméretü pedagógiai forradalom. E forradalomban lényegesen

me~áltozik a legtöbb megszokott pedagógiai kategória. Várha-

tóan átértékelődik, de legalább is módosul a tudásról alkotott

fogalmunk is.

Napjainkban az átmeneti viszonyokat általában jellemző el-

lentmondásosság feltünő és sok figyelemre méltó jelével talál-

kozunk. Ennek iskolapéldáj aként emli tem meg, hogya középiskola

matematika és fi zika tantervi anyagának elsaj áti tás ával kapcso-

latos tudásszint-vizsgálatok - melyekre az érettségi vizsgán és

az egyetemi felvételi vizsgán szinte azonos időben kerül sor -

koncepc í.óIHGFEDCBAj ukban lényegesen különböznek. Az érettségi vizsgán

kétségkivül ma. is a tételes felelés, a tankönyvekben rögzitett

elméleti feldolgozások visszaadása, a tankönyvek memorizálása

az uralkodÓ módszer.

Az alkalmazás, a problémamegoldás magán a vizsgán aláren-

delt szerepet játszik, de ennél is fokozottabb mértékben az év-

közi oktatási folyamat idején. Az érettségi vizsgára készülő

tanuló tételekbe foglalja mondanivalói t és határozott erőfeszi-

téseket tesz ezek emlékezetbe vésésére. Ez év juniusában magam

láttam, hogy egy kitünó tanuló az érettségi vizsgára való fel-

készüléskor ollóval vágta ki és ragasztotta megfelelő sorrendbe

fizika tankönyvének azokat a rés zei t, melyek a kiadott tételrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vonatkoztak.Véleménye szerint az igy leröviditet: anyagot most

már meg leh~t majd tanulni.

Ezzel szemben pl. egy a müszaki egyetemen felvételiző je-

lölt tudásszint jének vizsgálata az elmúlt években szinte kizá-

rólag feladatmegoldások alapján történt. Az irásbeli felvételi

vizsgán matematikából 2,5 óra alatt 8, fizikából 1,5 óra alatt

6 szinvonalas és a tantervi anyag széles területét felölelő

feladatot kellett kidolgozniuk a jelölteknek. E 14 feladat a

szóbeli felvételi vizsgán általában még tovább bővült legalább

2 feladattal. E szinte kizárólag problémamegoldásokon nyugvó

tudásszintvizsgálatok ésaz utóbbi években a gimnáziumi matema-

tika irásbeli érettségi vizsgálatok alkalmával kiadott központi

tételek eredményei is azt bizonyitják, hogya tudásnak - mégpe-

dig nem a tankönyvek tudásának, hanem a valóságos tárgyi tudás-

nak - igen reális fokmérőj e lehet a problémamegoldó-képesség.

Nagy Sándor irja Didaktika c. könyvének 231. oldalán: "Tu-

dásnak csak azt tekinthe tjük, amivel élni is tud az ember".

A gyakorlati életben végzett munka tulajdonképpen problé-

mahelyzetek sorozata, melyeket sorra meg kell oldani. Éppen ez

a sorozatos megoldás képezi a munka lényegét, tartaimát. Az

életben igen sok a problémahelyzet, és ha az élet a legjobb is-

kola, akkor a legjobb tanulási módszer lényege is a szisztema-

tikus, programozott problémamegoldás. Nagyon triviális ez a

megfogalmazás, de nagyon kézenfekvő. Igazságát a pedagógiában

közismerten rangos nevek fémjelzik: Piaget, Rubinstein, Galpe-

rin, Szkatkin és sokan mások, akik közül még meg kell emlite-

nünk Amerikában élő két honfitársunk, Pólya György és Dienes

Pál nevét, mindketten amatematikaoktatás világhirü szakemberei.

Ez a koncepció képezi az alapját a nálunk egyre szélesebb kör-

ben folyó és az OPI által irányitott ún. komplex matematikata-

nítási kísérletnek is, amelynek eredményességéhez ma már nem

fér kétség. A tudásszintmérés uralkodó módszere e kisérlet ke-

retében is a feladatlapok alapján végzett problémamegoldás.

A problémamegoldásofl alapuló tanitási-tanulási tevékenység

nagyfokú hatékonyságát bizonyitják Dr. Ungváry Gyula évek óta

végzett tanitási kisérletei is, melyekben az általa szerkesz-

tett feladatlapok a domináns tényezői mind az iskolai munkának,

mind a tudásszint felmérésének.
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Ugy vélem, teljesen fölösleges egy olyan törekvés, hegy

mélyen tisztelt hallgatóimmal magát az elvet: tudásszint = prob-

lémamegoldási szint, elfogadtassam. Biztosan tudom, sokan van-

nak, akik az elv helyeslése mellett nem fogadják el annak kizá-

rólagosságát. Talán igen sokan vannak olyanok, akik a módszert

jónak, de mellékesnek minősitik, mondván, kaphat a tanuló prob-

lémákat tudásának megállapitása céljából, de azért a súlyt a

tételes felelésre kell helyezni, számoljon csak be a tanköny-

vekben lefektetett tantervi anyagról úgy, ahogy az a tankönyv-

ben fel van dólgozva, mert igy lehet megállapitani, hogy meny-

nyit tanult, és elsajátitotta-e az előirt anyagot.

Fejtegetésünk során ezzel tulajdonképpen korunk pedagógiai

kérdéseinek egyik sarkkövéhez jutottunk el, amelyről mindig ér-

demes vitatkozni, amelyet azonban egyelőre nehéz megoldani.

Véleményem szerint a korszerüs~g jegyében ma már általáno-

san elfogadott olyan elvek, mint a tanulói aktivitás és az ön-

álló tevékenység elve, a belső motiváció elve, a differenciált

foglalkozás elve sIHGFEDCBAt b,, megvalósi t hat'at Lanok a problémamegoldás

elvenélkül. :

Ha a problémamegoldást tesszük az oktatás és a tudásszint-

mérés alapjává, akkor nem lehet kétseges, hogya tantervi anyag-

nak egy~ a problématárakban lefektetett /illetve realizált/ fel-

dolgozására is szükség van a szrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAer-ve zet t oktatás keretei között.

VMnak-e ilyen problématárak és hasznaljuk-e azokat? Ha ilyen

jellegüvizsgálódást végzünk, akkor csakhamar arra az eredmény-

re jutunk, hogya természettudományok általában nálunk is ren-

delkeznekmegfelelő problématárakkal, legfelj ebb az oktatás nem

használjafel. azokat a szükségnek megfelelően.

A társadalomtudományok oktatásával kapcao Lat ban azonban

korántsemilyen kézenfekvő és kedvező a helyzet, és a probléma-

megoldásmint átfogó oktatási-nevelési-képzési koncepció inkább

csakszórványj elenség •

E körülménynek talán elsősorban az az oka, hogya társada-

lomtudományokegzakt törvényei és rendszere sok vonatkozásban

mégfeltárásra várnak. Sok igen jelentős é s sürgős pedagógiai

prcb lémát lehetne megoldani, ha pl. egzakt módon ismernénk a

tanuláslélektani, didaktikai törvényei t. Az.eddigi eredmények

tudatosalkalmazásai már nagyfokú hatékonyságról tanuskodnak,
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és sok reményre jogositanak. Gondolok itt elsősorban az audio-

vizuális nye LvoktaIHGFEDCBAtrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáa közismert sikereire.

A tudásszintmérések, értékelések módszertani vizsgálata

során határozottan le kell szögeznünk egy fontos didaktikai

alapelv objektivitását: az érdeklődés en alapuló un. belső moti-

váció az oktatás minden szintjén és területén megvalósitható.

Motiváció nélkül nincs korszerü oktatás. A tudásszintmérés so-

hasem szerepelhet úgy, mint a tanulók megfélemlitésén alapuló

ellenőrző-számonkérő eljárás. Akik ezt kétségbevonják, nézzék

meg az emlitett matematikatanitási kisérletek néhány óráját, és

e vonatkozásban is kivételes élményben lesz részük; a félelem

és rettegés helyett az érdeklődés, a tudásvágy haj tja a tanuló-

kat jelentős teljesitmények elérésére.

Nem vitatható, hogy egy-egy anyagrészt /tárgykör, témakör/

sokoldalúan, részletesen, nagymérvü önállóságot biztositó, de

mindig félelemmentes légkörben kell feldolgozni. Az sem vitat-

ható, hogy ennek a tanitás-tanulási folyamatnak az egyes tanulók

tevékenységere is kiterjedő ellenőrzéssel kell párosulnia. Vi-

tatható azonban az a sokszor tapasztalható tendencia, hogy az

egyéni ered~ényeket lépten-nyomon osztályozzák a nevelők. A ta-

nuló ismeretszerző tevékenysége nem zökkenőmentes. Tévedések-

kel, mennyiségi felhalmozódásokkal és minőségi ugrásokkal tar-

kitott. Teljesen fölösleges ezt a nemes értelemben vett "küz-

d é st " osztályozgatásokkal zavarni, sőt deformálni. Hogy nap-

jaink uralkodó tanulási módja a verbalizmus, abban nem kevés

szerepe van az osztályzatok mennyisége után futó pedagógusok

seregének, valamint az osztályzatok büvkörében gondolkodó szü-

lők "elvárásainak" •

Múlhatatlanul szükség van viszont egy-egy nagyobb anyag-

rész /tárgykör, témakör/ feldolgozása után a tanulók tudásszint-

jének megállapitására, amelyet a jelenlegi gyakorlat szerint

sokféle módon végeznek. Ezek közül szeretnék ismertetni röviden

egy módot. Ezzel messzemenően egyetértek, magam is sokszor al-

kalmaztam és alkalmazom. Az életközelség szempontjának szem

előtt tartásával egy konkrét felmérés vázlatos ismertetésén mu-

tatom be ennek a módszernek a lényegét. A módszer egy változatá-

ról Kun Péter szentendrei kartárs. számol be A matematika tani-

tása 1969. márciusi számában.

- 176 -



Kun kartárs két, a követelmények szempontjából azonos igé-

nyü lA., B.I tételt tüzött ki kidolgozásra. A kettős tétellel

je~enlegi oktatásunk öröm réme, a puskázás ellen kivánt küzd a-

ni.IHGFEDCBAA tételeket minden tanuló irásban kap t a meg. Nagyon lényeges

körülmény ez, melynek megvalósi tása komoly oktatás-technikai

probléma. Mindegyik tétel 3 tárgykört érintett és összesen 8

/2 + 3 + 31 feladatból, állt. Az egyes tárgykörök feladatai tu-

d~szint szempontjából különböző szinvonalat képviseltek. Ezt

afeladatok mellé irt elérhető maximális pontszámok.is jól ki-

fejezték. Pl. a második tárgykör feladatai 2,4,5 pontot értek

hibátlan kidolgozás esetén.

A tanulóknak kötelezően min~egyik tárgykörből egy feladat-

t~, tehát összesen 3 feladattal kellett foglalkozniuk. A 3

legnehezebb feladat pontjainak összege 15 volt. A jeles osztály-

zat eléréséhez viszont elegendő volt 13 pont is. A már emlitett

tikötésen kivül mindenki annyi feladatot oldhatott meg, ameny-

nyit a 45 perc alatt tudott.

Ha valaki az egyik tárgykör feladataival egyáltalában nem

foglalkozott, a többi tárgykörben viszont túlteljesi tett, akkor

megoldott feladataira a kaphatónál egyel kevesebb pontot ka-

pott. Ugy gondolom, hogy az elmondottak jól tükröz.ik a módszer

lényegét, ehhez részletesebb ismertetés nem szükséges.

A módszer értékelésével kapcsolatban a következőket lehet

leszögezni. A tanulók a tudásszintvizsgálat tartalmának és mód-

szerének előzetes ismeretében állandó jelleggj"!l készülnek a be-

számolókra. Megnő az önállóan megoldott feladatok mennyisége és

amegoldások minősége a felkészülési időszakban. A leggyöngébb

tanulők is belátják, hogy kitartó munkával sikeresen küzdhetnek

legalább a 2-es osztályzat megszerzéséért • Megszünik körükben a

dolgozatirástól való beteges félelem .• Minden más módszernél lé-

wegesen igazságosabbnak tart,; ák ezt az elj árást.

Sok előnye mellett a módszer hátrányára kell irni, hogya

dolgozatokjavítása igen terhes nevelői feladat. Valamennyi ta-

n u 1 6 dolgozatát külön-külön, igen alaposan és körültekintően

kell tanulmányozni ahhoz, hogya tárgyi tudás és a dolgbzat

egirása során kifej tett értelmi tevékenység komplex egységé-

benlehessen az értékelést megadni.

- 177 ..;



Ezt a kérdést a tudásszintvizsgálatok módszereinek kere-

sése során elvi szempontból is igen alaposan meg kell még vizs-

gálni. Megitélésem szerint a tanulók szempontjából különösen a

sorsdöntő jelentőségü vizsgák alkalmával/érettségi, felvételi

és államvizsga során/ az ember szellemi értékeinek vizsgálatát

.nem szabad mechanikusan vagy éppen kizárólag gépi úton végezni.IHGFEDCBA
K ö zt udot t , hogy a tanitási-tanulási tevékenység a programozott

oktatás eredményeinek felhasználásával egyre jobban individua-

lizálódik, majd a nevelő szerepe, főleg az információnyújtá8

területén, egyre jobban háttérbe szorul, de nőnie kell éppen

értékelő szerepének.

A tudásszintfelmérés fehtebb ismertetett és lényegében a

teszt-módszer sajátosságaira épülő eljárását bizonyára lehet,

sőt kell - főleg a technikai szempontok figyelembevételével -

módositani.

Könnyitést jelenthet a vizsgálat szempontjai szerint ké-

szitett központi tételgyüjtemény kiadása, elbirálási normák

megadása, a tétellapok technikai sokszorositása stb. A pedagó-

gus személyes értékelő tevékenységétől azonban nem szabad elte~

kinteni, még ha fáradságosnak és időt rablónak látszik is. A

problémamegoldásokon alapuló vizsgálatok értékeléséhez nagy 8e-

gitséget nyújthatnak maguk a tanulók azzal, ha a kidolgozás

megfelelően tagolt, a részeredmények ki vannak emelve, a gon-

dolkodás iránya, útja röviden és világosan le'van irva, ha a

nevelőknek nem a jelek és betük dzsungeléből kell kibányászniuk

az értékelésre méltó értékeket.

A Nyiregyházi Tanitóképző Intézetben mind a matematika,

mind a matematikatanitás módszertana oktatásában évek óta al-

kalmazzuk a hallgatók értékelése, tudásszint jének megrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá l.Lapí t ésa

céljából a problémamegoldásokon alapuló eljárásokat.

Az első félév végén matematikából előirt kollokviumot in-

tézetünkben általában irásban - 15 f eLada t 2 órás munkaidő

alatti kidolgozása formájában - teszik le a hallgatók. A fel-

adatokat feladatlapon. kapják meg , amelyen fel vannak tüntetve

az egyes feladatok megoldásáért kapható maximális pontszámok

is. Az elmult évek gyakorlatában 100 pont volt az összes pontok

száma, és igy 20 pont esett 1-1 osztályzatra. A dolgozatok ja-

vitásának átlagideje 4-7 perc volt dolgozatonként. A módszer
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alkalmazás ának első évében az elégtelenül dolgozó hallgatók

sz6beli vizsgát is tettek. Ezeken a szóbeli vizsgákon azt ta-

pasztaltuk, hogy az irásban elégtelenül dolgozó hallgatók álta~

lában a dolgozatuk értékénél is kevesebbet produkáltak~ Akik a

két6rás irásbeli vizsgán 15 feladatból nem tudtak összehozni

egy elégséges osztályzatot, azok a szóbeli feleletek során is

minden esetben elégtelenre feleltek. E tapasztalatok eredménye-

ként az utóbbi években telj esen mellőztük a szóbeli vizsgát.

A tételek feladatait tudatosan úgy álli tottuk össze, hogy

kizárólag az ált. iskola tantervi anyagának ismeretében még a

közepes osztályzatot is meg lehetett szerezni. Az elégtelenek

te'hát nem IHGFEDCBAá tani tóképzé, hanem az általános iskola tantervi

anyagából vizsgáztak elégtelenre. A vizsgálatok alapján hatá-

rozot tan le lehet szögezni, hogy a hallgatók kb. 15 9'o-a nem éri

el a tani tótól megkivánható minimális mate.matikai müveltség

szintjét. Ezek a hallgatók általában mégis tovább jutottak és

tanitók lettek, mert a matematika tanára egyedül nem vállalkoz-

hatott a sorsdöntő itélet kimondására : korszerü tani tóvá nem

képezhető. E súlyos és döntő problémát kizárólag a matematiká-

ból teendő felvételi vizsga beveze tésével lehe tne csak megnyug-

tat6an megoldani. Ezt indokolj a egyébként a tani tóképző intéze-

tekben bevezetésre kerülő új matematika tanterv egész koncepció-

ja is.

A matematikatanitás módszertanának oktatásával kapcsolat-

bM komoly nehézségekkel küzdünk. Ennek alapve~ő elvi oka a

tMtárgy egzaktságának hiánya. Sajnos, a pedagógiai pszicholó-

gia még nem bocsátott rendelkezésünkre egy olyan tanitási-tanu-

l~i tevékenység-modellt, amelynek törvényei kizárólagosan iga-

zolhatnak, objektive érthetővé tehetnek egy-egy konkrét pedagó-

giai szi tuációt, és amelyekből egyérielmüen levezethetők a so-

ron következő feladatok /tevékenység-sorozatok/. Ugyanerre az

okra vezethető vissza az a körülmény is, hogy nem állanak ren-

delkezésünkre metodikai példatárak, , amelyek konkrétan megadott

oktatási problémahelyzetek megoldásai t tüzik ki feladatul, ill.

be is mutatnak ilyen megoldásokat.

A nehézségek ellenére az a véleményünk, hogy a módszerta-

nok oktatásának alapjává is a problémamegoldást kell tenni, mert

az az egyedüli helyes, tudományosan igazolható út, hiszen a j ö-·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vó iskoláját /ezt már biztosan tudjuk/ az oktatás individuali-

záltsága, programozottsága, vagyis az egyestanulók tanulási

tevékenységének szervezettsége fogja jellemezni.

A ma tanitóképzősei csak úgy állhatnak helyt a holnap is-

kolájában, ha meg tudják oldani azt a sok ezer pedagógiai prob-

lémát, melyet akár 20-JO tanuló jegy osztály/ is produkálhat

egy-egy tanév során.



Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADomonkos Imre

A CENTENÁRIUMI KÉPZÓMÜVÉSZETI KIÁLLITÁSRÓL





A centenáriumi ünnepi eseménysorozatba beiktattunk egy

képzőmüvészeti kiállitást. Ez- célkitüzéseit illetően - min-

denekelőtt pedagógiai vonatkozásai révén került a programba.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanitóképző intézetben folyó képzés egyik alapvető bázisa

ugyanis a vizuális müvészeti nevelés, amely átfogó.jellege

miatt nem szüki thető le egy tantárgyra. Számtalan tényezővel

hatást gyakorol az oktatás ,nevelés különböző területeire. A

vizuális megismerés, a kifej ezőkészség, az alaki tó kedv, vala-

mint az esztétikai izlés kialakitása koncentráltan áll tevé-

kenysége gyujtópontjában. Lenin meghatározása szerint: "A mü-

vészet a világ megismerésének különleges formáj a és a világ át-

alakit ásának tekintélyes fegyvere." Ez az az alapigazság, amely

a vizuális":'müvészeti nevelést oly fontossá teszi, s a tanitó-

képzés világnézeti, pedagógiai nevelőmunkájához kapcsolja.

A fentiek szem előtt tartásával szerveztük meg képzőmüvé-

szeti kiállitásunkat, amely a megszokott rendezési elvektől

alap.jaiban eltért. Képzőmüvészeti kiállitást rendeztünk müvé-

szet-pedagógiai tartalommal. A kiállitási anyagot nagymúltú

intézetünk egykori és jelenlegi tanárainak, valamint régebbi

és jelenlegi hallgatóinak munkáiból állitottuk össze. Előzete-

sen felmértük a tárlat várható sajátos karakterét. Arra számi-

tottunk, hogy a kiállítók alkotásai hüen tükrözik majd korunk

uralkodó müvészet-pedagógiai elveit, az oktatók munkásságánakIHGFEDCBA
.h a t á s át a tanitványokéra és a vizuális pedagógia egészének fej-

lődésvonalát. Várakozásunkban nem csalódtunk.

A kiállitásra beküldött munkák szinvonala, illetőleg jel-

lege az előzetes elkápzeléstmessze túl is szárnyalta. Az egy-

mást követő, egymást felváltó tanárok sora és párhuzamosan a
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hallgatók generációi rendkivül pr-egnána an és érzékeletesen

szemléltették a vizuális müvészet-pedagógiai elvek irányulását

a~ elmúlt évtizedek során. A különböző alkotói törekvések az

akedémí.kue naturális ábrázolástól a nagybányai indi tású termé-

sze~látáson át, a valóság jelenségeinek lényegbeli megragadá-

sáig, vizuális átfogalmazásáig iveltek. Több mint 60 mű, - olaj-
f ' .

fes,ltmény, tempera, aquarell, grafika paszt ell, batik és kerá-

mJ - érkezett be, közel 30 alkotótól: egykori és jelenleg mükö-

elő tanároktóI,IHGFEDCBAt an ér-kérrt , tani tóként tevékenykedő régi hallga-

tótól és nem utolsó sorban intézetünk mostani hallgatói t ő L, A

tárlat · rendezési tendenciája, struktúrája is mintegy a tanári

oktató-nevelő tevékenység gyümölcsöző hatását, a hallgatók ered-

ményeinek kibontakozása érdekében kifejtett nevelő-védő millió-

jét szimbolizálta. A falakon függő tanári alkotások ugyanis

mintegy átkarolták a paraváiJ.okon elhelyezkedő hallgatói munká-

kat. A klasszikusan értelmezett meghitt mester-tanítvány viszony

szinte kézzelfoghatóan tárult elénk a kiállitó helyiséggé vará-

zsolt rajzterem bensőséges interieurjében.

Az egykori tanárok müveit szemügyre véve, kezdjük a sort

Galla Endre érett szépségü festményeivel. A nagybányai is-

kola haladó hagyományait a müvész a szinek, formák, hangulatok

természetelvü megragadás ával foglalja össze. A "Sz énabog Lya'", a

F.erenczy Károly, Thorma János kezdeményezte plein air festés

legnemesebb zamatát őrzi; figurális képei /"Ebéd közben", "Ab-

laknál" / az emberábrázolás hazai gyökerü kolorisztikus karakte-

rét tükrözik.

Kántor Antal "Anyám"-j a a Fényes Adolf-féle "szegényember-

sorozat" méltó utóda, de intenziv tájképei már formában, szin-

ben, fénykezelésben önállósult, a mában gyökerező, müvészi ere-

jü alkotások.

Sárkány Loránd klasszikus szépségü tájképei egy korszerü,

fokozott érzelmi telitettségü, romant.ikus alkotó módszer jegyé-

ben született alkotások /"Balaton", "Szeptember végén"/. Jellem-

ző a dús kolorizmus ~s a formák szenvedélyes áradása. Figurális

müveinek /"Valami történik", "Krumpliválogatás"/ jellemzői a

drámai erő, az expressziv emberábrázolás és a kompozició dina-

mizmusa.



Pap Irén festményein /"Párizs", "Mátyás templom" / afran-

cia impresszionizmust túlélő kolorisztikus, atomszférikus alko-

tói tényezők uralkodnak a korszerü képalkotói módszerek teljes

harmóniáj ával.

Réti Mátyás szines linoleummetszetei /"Békét 1-11."/ szim-

bólikus erővel jelenitik meg a drámai világnézeti tartalmat.

Mint jelenleg tanitó tanár, Lengyel Györgyi néhány megkapó

,grafikával szerepel: "Erdő" cimü lavirozot t tusképe az erdő

lelkét. hangulatát ragadta meg választékos grafikai eszközök-

kel. Emberáb~ázolásain/"Nénike", "Gyümölcsös lány" / expressziv

érzékenységgel, élményszerüen, süri tetten fej ti ki az emberi

valóság lényegét, az élet drámai tartaImát.

Juhász Erika a bővérü impresszionizmus képviselője. A sok-

rétü világ szinessége, formagazdagsága, atmoszférikus vibrálása

koncentrált an tükröződik festményein, /IINagymarosi piac", "Nagy-

marosi utca napsütésben", "Visegrád a túlsó partról"/. "Dia ol-

vas" cimü képéről a fiatalság harmóniája árad, a formák, foltok

differenciáltságával, szubjektiv derüjével.

Domonkos Imre "A piski hidnál" történelmi kompoziciója a

romanticizmus hagyományai ból merit,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Rőma" cimü grafikáj ával

Itáliaszivét korszerü kifejező eszközökkel kisérli megragadni.

Az egykori tanitványok közül Borbély László monotipiái

/"Ponte Vecchio" , "Dáliák" Z konsIHGFEDCBAt.r -u k t.L v a k •. ugyanakkor vibráló

érzékenységgel, festóien grafikus eszközökkel élményszerü való-

ságtartalmakat nyujtanak.

Cseh Tamás grafikái egy izmosodó müvészegyéniség valóságot

idéző erej ére utalnak, Debreczeni Attila linomets zete'i /"Tánc",

"Házak"/ p.edig a statika és dinamizmus ellentétét fej ezik ki.

Emlitésre méltó Fegyó Béla erőteljes munkásalakjaj Apostol

Zsuzsa érzékeny képi fogalmazású tájképe, Fekecs Zsuzsa üde

"Tavasz"-a, Laczó Tamás müvészien visszafogott, mért éktartó

csendélete. Györke Judit kiállitott igényes nőprofilja a benső-

séges emberábrázolás értékes példája, Kiszner Sarolta p,asztell-

jeit /"Csendéle til, "Szentendrei 'táj"/ az erőteljes f'o.rmaaL a k í.t ás

és a merész szinalkalmazás jellemezte. Megkapó Szathmáry Ilona

szeretetet sugárzó, kultúrált kolorizmusu "Baba portré"-~a. Sa-

játos helyet foglaltak el Krevenka Katalin izléses, választékos
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szalmaberakásos és intarzia munkái, továbbá Simon Katalin üde,

játékos batí.kképeIHGFEDCBAí , változatos formájú kerámiái. .

Az idősebb mesterek, a régebbi és az újabb müvészeti neve-

lők, valamint az egykori hallgatók müvei mellett helyet kaptak

a jelenlegi hallgatók munkái is. A kiállitási részvételre moz-

gósitott az igazgatóság által kiirt képzőmüvészeti pályázat is,

amelyapályamunkák dijazásával is hozzájárult az intézeti kép~

zőmüvészeti munka szinvonalának emeléséhez, de a tárlat válto-

zatosságához is. Jánosi András expressziv jellegü szimbólikus

munkái /"Szomjúság", "Fejsze. ék és tőken /, Kurovszky Ilona

lirai, jelképes, szines grafikai kompoziciói /IIÉlet ű t on", "Pe-

dagógus napra" /, Novotny pálma dekorati v erejü. természetelvü

munkái /"Pedagógus napon", "Én is itt vagyorqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk'", "Az első fellé-

pés"/. Osgyáni Beáta bensőséges, intim vonalvezetésü grafikai

lapja /"Raj zoljunk együtt" /, Radil Éva játékosan absztrahált,

szinezett tus raj za /'ITavasszal rügyeznek a fákll
/ , Király Zsu-

~ üde plasztikája /"Leányfej"/ és Németh Ákos szellemesen

dekorált, változatos gazdagságú kerámiái erőteljesen dokumen~

tál ták fiatalj aink képzőmüvészeti ábrázoló, alakító kedvét és

készségét.

A generációk felsorakozása természetelvü, impresszionista,

expresszionista, szimbólikus és egyéb képalakitói, alkotói el-

járásokat tükrözött. A kialakitott életmüvel rendelkező, nagy-

tudású mesterek és a még kereső, kisérletező, sokszor még bi-

zonytalankodó. de reményekre jogositó tanitványok együtt képvi-

selték a kiállításon a müvészeti nevelés törekvéseinek szolgála-

tát, a vizuális megértést., a közlési készség, akifej ező eszkö-

zök kialakítása érdekében.

Fiatalj aink sorában a müvészeti jellegü alkotókedv ma ál-

talános, s e légkör~adta pedagógiai erjesztő erő közvetlenül

hat az eljövendő gyermek-nemzedékek fejlődésére és igy társa-

dalmunk épitő erejére.



INTÉZETÜNK FONTOSABB ADATAI

AZ 1968-1970. ÉVEKBEN





I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAINTÉZETÜNK VÁZLATOS TÖRTÉNETE

A 19. században a magyar tanitóképzés általános adatait

Schwarz Gyula: Magyarország Tanitóképezdéinek statisztik~ia c.

könyvéből ismerhetjük meg.

Ebben az időben a felekezetek tartottak fenn tanitóképző-

ket, vagy szerveztek tani tóképző tanfolyamokat. A képzési idő

általában két év volt.

A tanitási anyag alig volt valamivel több, mint a népisko-

lai tárgyak anyaga és azoknak tanitástani és módszertani szem-

pontból való feldolgozása.

A tanitóképzésben fordulópontot jelentett az 1868. eszten-

dő. Eötvös József az 1868. XXXVIII. tc-nek, népoktatási törvé-

nyűnknek elfogadtatásával megalapozta a rendszeres magyar tani-

tóképzést, amelynek legfőbb irányitója az á~lam. Jóllehet a

törvény megengedte a felekez~teknek is, hogy tanitóképzőket

szervezzenek és tartsanak fenn, de kötelességükké tette azoknak

a tudományoknak a tanitását. azoknak a vizsgáknak a megtartá-

sát, amelyeket az állami tanitóképzőknek eIHGFEDCBAL ő L r t ak ,

A törvé.ny kimondta, hogy.az állam az országban 20 állami

t~itóképzőt állit fel. Tehát 1868-ban a XXXVIII. tc-kel szüle-

tettmeg hazánkban az állami tanitóképzés. A tani tóképzők három

évfolyamuak lettek. Elvégzésük után a jelöltek egy évi gyakor-

latramentek és utána tani tóképesitő vi?,sgát t et trqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAekv ; "

Az 'első állami tanitóképzőt Eötvös József akkori vallás-

éaközoktatásügyi miniszter Budán alapitotta 1869-ben, s ez a

m intézetünk volt, amely azóta folyamatosan müködik. 1969. no-

vember20-21-én ünnepeltük meg Intézetiink fennállásának 100.

/egybena magyarországi tanitóképzés felsőfokú szintre emelésé-

nek10./ évfordulój áto Intézetünk első haj léka a Vérmező keleti
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oldalán, az 1. ker. Attila utca 97-99~ számú ház volt, amely-

ben az iskola l87l-ig müködött. Második otthona 1871-1874 kö-

zött a Várban levő Országház u. 14. számú ház. A tanitóképző

l874-től szerves kapcsolatban állott a Polgári Iskolai Tanitó-

képezdéveI. A harmadik épület az Országház utca északi sarkán

volt, s azt a Polgári Iskolai Tanitóképezdével együtt használ-

tuk 188J-ig. 188J-ban a Győri út lJ-15.sz. alatti épületbe köl-

tözött az intézmény, sitt müködött 1911-ig.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Ie LenLegIHGFEDCBAí, otthonunk 19l1-ben a tanitóképzés célj ára épült,

s attól kezdve mindig tanitóképző volt.

Intézetünk fejlődéstörténetében öt korszakot figyelhetünk

meg:

1. korszak: 1869-1874. Ebben az időben, jóllehet intéze-

tünknek közös igazgatótanácsa volt a Polgári Iskolai Tanitó-

képzővel, mégis önállóan fejlődött. Első tanterve nagyon közel

állt a normáliskolai tanitóképzéshez.

II. korszak! kb. 1874-1900. Ezekben az években "Paedago-

gium" néven a Polgári Iskolai Tani tóképző-intézettel úgyszólván

egyazon keretek között müködött.

Ebben a korszakban, l877-ben jelent meg a tanitóképzők má-

sodik tanterve és 1882-ig .volt érvényben. Ezt a tantervet a bu-

dai tanitóképző tanári testülete készitette. A tanterv az Eöt-

vös-féle alapelveket megtartotta, de tantárgyai, a tantárgyak

anyaga korszerübb lett. A pedagógiai tárgyakat koncentrikusan

bővitették, egymásra épitették, a mennyiségtan és természettu-

dományi tárgyak óraszámát emelték, új tárgyként bevezették a

háziipar, ill. a kézimunka tanitását.

l88l-ben négy évfolyamú lett a tani tóképzés. A négyévfo1ya-

- mos képző gondolata is a budai tanitóképzőből indult ki. Gyer-

tyánffy István, az intézet igazgatója, Emlékirat c. felterjesz-

tésében rámutatott a hároméves képzés hiányosságaira, javasla-

tot tett a négyéves képzésre. Eötvös a budai tanitóképzőt je-

lölte ki az új elgondolás kisérleti megvalósitására, majd ennek

eredménye alapj án rendelték el országosan is a négyéves képzést.

1882-ben jelent meg a négyéves tanitóképző új, azaz harmadik

tanterve.

Ill. korszak: 1900-1905. A "Pedagogium" néven egyesit ett

két intézet kapcsolata mindinkább lazulés a tanitókép~ő sajá-
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tos utakra tér. Önálló intézetté lesz. 1903-ban ismét új tan-

terv lépett életbe. Közismereti tantárgyainak anyagát a közép-

iskolák IV. osztályára épitették. Kidomboritották az intézet

szakiskolai jellegét.

IV. korszak! 1905-1959. Az intézet munkája teljesen a ta-

nitóképzés szükségleteihez igazodik. 19l1-ben új tanterv és

utasitás jelent meg. Lényeges vonása, hogy biztositotta az in-

tézet és a népiskolai tanitás módjának összha~gját.' Hangoztat-

ta a tanár és növendék közös munkájának szükségességét, a növen-

dékek gyakorl~ti kiképzési szintjének emelését. 1923-tól ötéves

időtartamú lett a képzés. 1935-ben kéttagozatú intézetté szer-

vezték: liceum és tanitóképző akadémiává, de 1939-től ismét az

ötéves tani tóképzés szerint képe ztük növendékeinkeIHGFEDCBAt , egészen

1952-ig. Ettől az évtől kezdődően 1959-ig a képzés négy elméle-

ti évből állt, amely tanitói érettségi vizsgálattal fejeződött

be. utána a jelöltek egy évi gyakorlatra mentek, amelynek befe-

jezése után tanitóképesitő vizsgát tettek és tanitói oklevelet

kaptak.

Az V. korszak 1959-től kezdődik, amikor a tanitóképző fő-

iskolai jellegü tanintézetté vált, s az általános iskola alsó

tagozata számára neveli az általános iskolai tanitókat. A kép-

zés érettségire épül. Hallgatóinkat alkalmassági, irásbeli és

szóbeli vizsga alapján vesszük fel. A képzés hároméves. Ebből

félévet tanitási gyakorlato~ töltenek hallgatóink. Tanulmányaik

befejezéseként államvizsgát tesznek és tanitói oklevelet kap-

nak.

1910 szeptemberében a tanitóképző intézetekben új tanterv

lép ha trqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá Lyba , A változtatások célja a hallgatók hatékonyabb el-

méleti és gyakorlati felkészitése a mind nagyobb iskolai és

társadalmi feladatok ellátására. Oktatóink - az elmúlt évszázad

nemes hagyományainak megfelelően - 'tevékenyen kivették részü-

ket az új tanterv és a programok kidolgozásából.

Az intézet történetét három oktatónk részletesen feldol-

gozta. A tanulmányt "A Budapesti Tani tóképző Intézet száz éve"

c. 1969-ben megjelent kiadványunkban tettük közzé.
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II. AZ INTÉZET SZERVEZETEx

A tanitóképző intézet a müvelődésügyi miniszter felügye-

letével és irányitásával müködő felsőfokú intézmény.

Munkáját a Müvelődésügyi Minisztérium Pedagógus képző Osz-

tálya irányitja.

1. Az intézet igazgatósága

Igazgató: dr. Békési Lajos

Igazgatóhelyettes: Nábrádi István

2. Az intézeti tanács

A tanács elnöke: dr. Békési Lajos intézeti igazgató

A tanács tagjai: Nábrádi István intézeti igazgatóhelyettes

Kattra István gazdasági igazgató

dr. Bihari János a nyelvi szakcsoport vezető-

je, a tudományos bizottság elnöke

dr. Biró Viktorné, a gyakorlati képzés vezetője

dr. Kovács Ferencné, az ének-zenei szakcsoport

vezetője, a kulturális bizottság elnöke

Raits Annamária, a müszaki oktatók pedagógiai

tanfolyamának vezetője, a Pedagógus Szak-

szervezet titkára

Halas Józsefné, a gyakorlóiskola igazgatója

dr. Szónyei Tibor, a marxizmus-leninizmus

szakcsoport vezetője, MSZMP alapszervi

titkár

x Az itt közölt adatok az 1970. június 30-i állapotnak felelnek
meg.
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dr. Ungváry Gyula, a természettudományi szak.-

csoport vezetője

Lovas Ferencné, az intézet könyvtárának veze-

tője

Benkő Istvánné, a tanulmányi csoport főelőadó-

ja.

Állandó meghívottak: Dr. Magyarfalvi Lajos, a csoportvezető ta-

nárok munkaközösségének vezetője

Ungár Péterné, a kollégium felelős tanára

Az intézet mindenkori KISZ titkára.

3. Az intézeti szakcsoportok

Marxizmus-leninizmus szakcsoport

Vezetője: dr. Szőnyei Tibor. Tagjai: Pogány Róbert, Székely

Klára.

Pedagógiai szakcsoport

Vezetője: dr. Békési Lajos. Tagjai: Bársony Jenőné, dr. Biró

Viktorné a gyakorlati képzés vezető tanára, dr. Gál

Györgyné, Gáspár Kálmánné, Kárász Péterné, Lázár Ti-

bor, Ungár Péterné, dr. O. Nagy Gáborné, Vágó Elemér.

belvi szakcsoport

Vezetője: dr. Bihari János: Tagjai: Hernádi Sálldor, Kupper Bé-

láné, dr. Magyarfalvi Lajos, Pozsgaí Imréné.

Természettudományi szakcsoport

Vezetője:dr. Ungváry Gyula. Tagjai: dr. Göndöcs László, Kovács

Zol tán, Rai ts Annamária, a szakoktatók ,pedagógiai tan-

folyamának vezetője.

Ének-zeneiszakcsoport

Vezetője:dr. Kovács Ferencné. Tagjai: Csillag Lászlóné, Kere-

csényi László, Székely Endre, Tímár Imre.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Szakcsoporton kivüli tanárok:

Rajz szakosok: dr. Domonkos Imre, dr. Lengyel Béláné.

Testnevelés szakosok: Becsy Zoltánné, Szijj Zoltán.

4. A gyakorló általános iskola nevelőtestülete

A gyakorló általános iskola igazgatój a: Halas JÓzsefné.

A gyakorló általános iskola osztályvezető tanitói:

dr. Csáthy Férencné, Fekete Tiborné, Gyurkovics Istvánné, dr.

Hegedüs Ferencné, dr. Jáki Lászlóné, Kis Lajosné, Molnár Já-

nosné, Pálfi Dezsőné.

A gyakor ló álIHGFEDCBAt a.Lánoa iskola szaktanárai : Beleznay Gézáné rajz,

Rudolf Péter ének és Sebestyén Ildikótestnevelés szakos taná-

rok.

A gyakorló általános iskola napközi otthonának vezetői:

Asbóth Dénesné, Bocsák Istvánné és Szilágyi; Sándor.

5. Az intézet hivatalai, dolgozói

al Az igazgatósági hivatal titkára •.Török Antalné.

bl Tanulmányi csoport. Tagjai: Benkő Istvánné, Kerényi Ernőné.

el Intézeti Könyvtár: Lovas Ferencné, Kőbel Miklósné.

dl Gazdasági Hivatal.

Gazdasági igazgató: Kattra István.

A hivatal dolgozói: Cser Sándor, Labáth István, Szücs Margit,

Tóth Imre.

el Az intézet egyé1?,dolgozói:

Szakmunkások: Bótz István villanyszerelő, Kababik Ernő sza-

kács, Ráduly Imre szerelő.

Betani tott munkások: Kazinczi Lukács yizsgázott fütő, Vineze

István házi munkás, Vizugyel Józsefné mosónő.

Hivatalsegédek: H a r-drqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.. Gyuláné portás, Pavlik Miklós portás,

Rádulylmréné kézbesi tő ,

Konyhalányok: Árendás Jánosné, Kaszi Gyuláné, Kveszó Éva,

Mészáros Magdolna, Novák Jánosné, Szegedi Ferencné, Urbán

Erzsébet.



Ta.karitók: Diószegi Lajosrie~ Erdei Pálné, Ráduly RozrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáIHGFEDCBAL í.a ,

Szekér JÓzsefné. Udvari Vendelné, Werner Sebestyénné, Zol-,

ler Ferencné, Werner Erzsébet /6 órás/, Kunhegyi Jánosné /4

órás nyugdij as/.

6. Változások a tanári testületben az 1968-70. években,

Kinevezések: A MM 1968. augusztus l-vel Pogány Róbertet

/61.067/1968.XII.sz.r~/, 1968. szeptember l-vel Ferencz Lászlót

és Kocsis La,jost /61.572/1968.XII.sz.r.a/, 1968. szeptember

l6-val dr. Domonkos Imrét /61. 609/1968.XII. az s r ,a/, l-969.feb-

ruár l-ével Kárász Péternét és Bársony Jenőnét /60.111/1969.

nI.sz.r.a/, 1969. augusztus l-ével Kovács Zoltánt /61.018/1969,

nI.sz.r.a./, 1969. szeptember l-vel Lázár Tibort /61.372/1969.

nI.sz.r.a./, 1970. március 16-val Pozsgai Imrénét /60.359/1970.

nI.sz.r.a./ intézeti tanárokká kinevezte.

Az intézet igazgatója 1969-ben /95/1969.sz.a./ Szücs Margitot

élelmezésvezetőnek, eser Sándort /132/1969.sz.a./ és Tóth Imrét

/291/1969.sz.a./ e L ő adó kna k, Kőbel Miklósnét /43/1969.sz.a./

könyvtárosnak, Szalai Klárát /161/1969.sz.a./ gyors- és gépiró-

nak, 1970-ben Benkő Istvánnét /38/1970.sz.a./ tanulmányi főelő-

adónak és Lovas Ferencnét /145/1970.sz.a./ könyvtárosnak nevez-

te ki.

Nyugdi,jazások: 1968-ban dr. Árpássy Gyula ~ntézeti igazgatóhe-

lyettes /M M . 60. 856/1968/XII .sz. r-, /, 1969-b'en Kaschinszky György-

né és Tóth Árpádné /MM. 60.136/1969.XII.sz.r./ intézeti tanárok

nyugdijba mentek.

1968-ban Kunhegyi Jánosné takaritót, 1969-ben Réczei Miklósné

gyakorlóiskolai tanitót /55/1969.Ig.sz./, 1970. január l-től

Romzai Magda tanulmányi főelőadót /304/1969. Ig. sz. / az inté-

zet igazgatója nyugdij azta.

Áthelyezések: 1968-ban Gimes Imréné intézeti tanárt a MM /60"

557/1968.XII.sz.r.a./ a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára,

Gerendai Endre gyakorlóiskolai tanárt /61.340/1968.sz.r.a./ a

Jászberényi Tanitóképző Intézethez helyezte áto Az intézet

igazgatója Jámbor Gyuláné, gondnoknak Ei 'Budapesti Divattervező
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Vállalathoz, Gidai 'Gyula villanyszerelónek a Budai Épület- és

Lakáskarbantartó Vállalathoz, 1969-ben Rácz Lászlóné könyvel&-

nek Budapest XIV. ker. Tanács V.B. Oktatási Osztályához, Kun

Jánosné könyvtárosnak az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-

zeumhoz áthelyezés útján történó távozásához hozzáj árult.

Munkaviszony-megszüntetések: a Müvelódésügyi Minisztérium Tég-

lási Mihály intézeti tanár munkaviszonyát a 61.539/1969. sz.

rendeletével, Ferencz László és Kocsis Ferenc intézeti tanárok

munkavis~onyát pedig a 61.660/1970. sz. rendeletével megszün-

tette.

8. Kitüntetések intézetünkben az 1969-70. évben

Az 1969. évben dr. Gál Györgyné a "Munka Érdemrend ezüst foko-

zata" kitüntetést, dr. Békési Lajos, dr. Biró Viktorné, C~illag

Lászlóné, Kattra István, Dr. Szónyei Tibor. "Az Oktatásügy Ki":

váló Dolgozój a", Timár Imre a "Szocialista Kultúráért"rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ~

Antalné a "Kiváló Dolgozó" kitüntetést kapták.

1970-ben felszabadulásunk 25. évfordulója alkalmából Székely

Endre "Munka Érdemrend arany fokozata" kitüntetést kapta.IHGFEDCBAA

"Fels zabadulási Jubileumi Emlékérem" kitüntetést kapták:

dr. Békési Lajos, Csillag Lászlóné, dr. Gál Györgyné, ~

Józeefné, Kupper Béláné, dr. Magyarfalvi Lajos, Pogány Róbert,

Székely Endre, Székely Klára és dr. Szónyei Tibor.

9. Külföldi tanulmányutak és látogatások az 1968-70.

években

~z intézet tanárai közül az elmúlt két tanév során a következők

jártak rövidebb-hosszabb tanulmányi úton.

1969-ben: Halas Józsefné /Szlovákia/, Hernádi Sándor /Románia/,

dr. Magyarfalvi Lajos /Bulgária/, Nábrádi I;ijtván/Szovjetunió!,

Ungár Péterné /Lengyel NK/.

Ezenkivül Hernádi Sándor - a Jugoszláviai Magyar NyelvmUve1ó

Egyesület és a Szabadkai Pedagógiai Intézet meghivására - 5 na-

pos elóadókörúton vett részt a Vajdaságban.
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Ill. AZ INTÉZET HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA.

TANULMÁNYI EREDMÉNYEI

Az 1969/70. tanévtől kezdődően intézetünk hallgatóinak

felvétele a 109.500/l969.XX.MM sz. utasitás alapján történik.

A felvételi vizsga három szakaszos: az elsőben zenei hallás-,

látás és szinérzék-, beszédkultúra, és testi alkalmassági vizs •..

gálat van; a második szakaszbari~irásbeli-vizsgát tesznek a je-

lentkezők magyar nyelvből és irodalomból; a harmadik szakaszban

szóbeli felvételi vizsga van magyar irodalomból és történelem-

ból.

A Budapesten mutatkozó óvónőhiány miatt az 1968/69. tanév-

vel kezdődően - a Kecskeméti Óvónőképző Intézet kihelyezett ta-

gozatán - óvónőket is képez intézetünk. Az óvónőképzés idejerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 év ,

A ielvételi keretszám a tanitói tagozaton 60, az óvónői

tagozaton 25. Az 1970/71. tanévre azonban az óvónől tagozaton

is 60 új hallgatót veszünk f'eIHGFEDCBAL , és az óvónőhiány fokozódása

miatt levelező tagozaton is képezünk óvónőket a Fővá,ros számá-

ra. A jelentkezők száma az utóbbi két évben a tanitói tagozaton

mintegy háromszoros~ az óvónői tagozatra azonban nem pályáztak

elegendő számban jó képességü fiatalok. A tanitói tagozaton a

pályázók túlnyomó többsége nő. A férfi pályázók száma fokozato-

san csökken, számuk egy-egy évfolyamon mindössze 2-3.

Az 1970. évi felvételek során - felügyeleti hatóságunk en-

gedélyével, kisérleti jelleggel - a tanitói tagozaton pedagógiai

rátermettségi vizsgákat is tartottunk. E vizsgálat három részből

áll:

a/ 6-10 éves gyermekekkel valófoglalkozásból,

b/ mondásválasztásból és

c/ filmen bemutatott nevelési helyzetek megoldásából.

- 197 -



A vizsgálat eredményét egyelőre csak az azonos.pontszámot elér~

pályázók rangsorolásánál vesszük figyelembe.

Az 1968-69. években jelentkezettek és felvettek számát az

alábbi táblázat mutatja:

al tanitói tagozatIHGFEDCBA

~
,a>rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOH OH a felvetta>+> 'H 'H

hallgatók
,~

H ~ H +> +> H
é v ri a> 'a> ro ~ ri 'ID rendüsége~ <p~ 'H ft1a> a> 'H

cll +>+> 'ri +>
+> 'aJ q ri bO a> 'aJ +> ri
aJ PO aJ \Q cll Or.> POH \Q

H ri ri ,o ~bO ri a> ,o
aJ a> a> ,o OH a> a>:>, ,o

5 4 3 2~ 'Hor.> a> >1'1 'Hq aJ

1968/69 60 207 3 137 70 2 16 46 8 -
1969170 60 253 8 161 60 2 - - - -

bl óvónői tagozat

lL-l_96_9_1_7_0-..l_2_5_ L...._6_5_1

Megjegyzés: Az óvónőképzős hallgatók felvételi vizsgáit az

196-8/69-es tanévben a Kecskeméti Óvónőképző Irrt é-:

zetben bonyolitották le~ s a budapesti lakosokat

átirányitották intézetünkbe.

A jó munkafegyelem általában elfogadható vizsgaeredményekhez

vezetett. Az évfolyamok átlageredményei az 1968/69. tanévben

a tanitói tagozaton 3,60 és 3,95, az óvónői tagozaton 3,51; az

1969/70. t.anévben a tanítói tagozaton 3,74 és 3,94, mig az

óvónői tagozaton 3,47 és 3,75 között voltak.

A hallgatók évfolyamonkénti tanulmányi átlagát az alábbi

táblázat mutatja:
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a/ tanitói tagozat

É vJIHGFEDCBA1 . évf. II • évf. Ill. évf.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-111. évf.

1968/69. 3,60 3.88 3,95 3,81

1969170. 3,74 3,87 3,94 3,85

b/ óvónői tagozat

É v I. évf. I I . évf. Ill. évf. 1-111 • évf.

1968/69. 3,51 - - 3,51

1969/70. 3,47 3,75 - 3,61

Az 1968-70. években tanitói és óvónői oklevelet szerzett

hallgatók létszámáról és rendüségéről az alábbi kimutatás nyujt

tájékoztatást:

a/ tanitói tagozat

kiadott
oklevelek rendüsege

é v okleve- elégsé-
lek sz. kitünő jeles jó közepes ges

1968/69. 66 3 7 29 26 1

1969/70. 48 5 3 23 15 2

b/ óvónói tagozat

1 1 9 6 9 1 7 0 .1 _ _ 2 _ - 1 3_......1.. __ 2 8
_--1..

8
.
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az 1968-70. évek hallgatóinak év végi létszámát és vizsgára való jelentkezését

az alábbi táblázat mutatja:

) ro
olkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o

intéze- évf. létszám
év kÖ'zben vizsgára vizsgahalasz-

é v ti
kimaradt jelentkezett tást kért

létszám
I. II. III. l., II. Ill. I. II. Ill. I. II. Ill.

a/ tanitói tagozat

1968/69. 181 67 53 61 3 2 2 63 53 28 4 - -
33*

1969/70. 180 65 63 52 7 4 1 64 62 28 1 1 -
24*

'-

b/ óvónói tagozat

1968/69. 24 24 - - - - - 24 - - .,. - -

1969/70. 46 24 22 - 4 2 - 24 22 - - - -

Megjegyzés: * gyakorlati féléven voltak.



vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rendtiségi eredményeket az alábbi táblázatok mutatják:

a/ tanitói tagozat

év vizsgázók ki-
%

je-
% jó %

köze-
% elégs. %

elég-
%száma tünó les pes telen

1968/69. 144 '1 0.7 12 8,3 75 52,1 19 13,2lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 37 25,7

b/ óvónói tagozat

11968/69. I 25 I 1 I~ l' ~ 10 140 I 4 .116 I _. I~ 9 h6 I

1\)

o
f-'

a/ tanitói tagozat *

év vizsgázók
4,51-5 % 4-4,50 % 3,51-3,99 % 3-3,50 % 2,50-2,99 %

elég-
%száma telen

1969170. 154 14 9,1 48 31,2 53 34,4 28 18,2 1 0,6 10 6,5

b/ óvónói tagozat *

1969/70. I 46

* Az 1969. november 29-én életbelépett 62.061/1969. XII. MM számú utasitás alapján a hallga-
tók tanulmányi átlagát csak számokkal fejezzük ki.



34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

41.
42 •
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Láng Lászlóné
Tiszárovics Mária
Lilik Ferencné
Badaesonyi Márta
Lovasi Eroz;sébet
Lukácsi Béláné
Kozma Ilona
Magyar Aliz
Márkus Ágnes
Mártonffy Béláné
Orbán Anikó
Mészáros Judit
Molnár Tibor
.Murai Anikó
Nagy Anna Mária
Nagy Erzsébet
Nagy Mária
Oros Erzsébet
Oaz kő Katalin.
Pertik Tamásné
Voszka Éva
Péter Erzsébet
Répa Mária
Rozsnyai Eleonóra
Sárközy Gabriella
Sebestyén Lászlóné
Ángyán Magdolna
Somogyi ;\gnes
SÜIDegh Etelka
Szathmári Ilona
Székány ·Andrásné
Sólyom Mária
Tarj án Gábor
Tasi Józsefné
Varga Ilona
Timár Ilona
Tóth Éva
Tóth Ilona
Tóth Julia
Török Ilona
Udvarhelyi Gáborné
Soós Zsuzsanna

Az utóbbi 2 évben a következő hallgatók kaptak oklevelet:

Az 1968/69. tanévben

1. tanitói tagozat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Haris Edit
Lengyel Ilona
Limbeck Emilia
Sámson Gyöngyvér
Szalontai Aranka
Szemeti Péter
Szilágyi Katalin
4postol Zsuzsanna
Abel Julianna
Baranyai Gyuláné
Varga Magdolna
Bartha Lászlóné
Kerékgyártó Éva
Benkő Károlyné
Kovács Eszter
Debreczy Enikő
Demeter Katalin
Erdélyi Kálmánné
Nagy JuFa
Far.kas Eva
Farkas Imréné
Nyéki Ilona
Földi Judit
Füleki Judit
Galusz 'Zsuzsa
Gangli Jánosné
Bende Katalin
Gál Mária
Gátas Erzsébet
Gémes Anna
Gy6ri Irén
Hajdu Ildikó
Hartai Irén
Récz Márta
Horváth Györgyi
Hummer Edit
Karsai Edit
Kiss Ferencné
Utasi Irén
Kupai Ágnes

ll.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
310
32.

33.
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50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.



Az 1969170. tanévben

1. t an í t ó í, tagozatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Rajki Ilona 25. Kvakovszky Ildikó
2. Ács Péter 26. Lukács Katalin
3. Bar-an Jánosn~ 27. M adai Gyuláné

Schleer Ildikó Pálos Györgyi
4. Barta Tamásné 28. M átrai Katalin

Davidovits Veronika 29. M ilcsák Jánosné
5. Bartha Zsol tné Nagy Ibolya

Hogyor Anna 30. M ojzes Katalin
6. Bárány Judi t 31. Nagy Erzsébet .
7. Biró M ária 32. Nagy Ildikó
8. Dobó Ferencné 33. Nagy Zsuzsanna

~zatura Anna 34. Nagypál Imréné

9~Ekk Ilona Ladányi Katalin
10. Farkas Antalné 35~kodém M ihályné

Steiger Katalin E dész M agdolna
ll. Fehér Gyula 36. ~álka Katalin
12. Felter András 37. - e rne c.aky Ildikó
13. Fodor Etelka 38. Pócza Attiláné
14. Ga,ida Éva Németh Erika
15. Gere Rózsa 39. Rajner Margit
16. Guzsváry Csaba 40. Romankovics András
17. Hajdani Ilona 41. Simon Agnes
18. Halász Margit 42. Szgkszon Józsefné
19. Hermann Istvánné Peller Márta

Osgyáni Tünde 43. SzedIák Éva
20. Horváth Edit 44. Székely Rudolf
210 Inotai Lászlóné 45. Terék Mária

Hor-vát h Valéria 46 •. Várady Julia
22. Kardos Etelka 47. .Vécsei Livia
23. Király Zsuzsanna 48. Zsolnai Edit
24. Kókai Anna

2. óvónói tagozat

1. Balogh Julianna
2. Bácsi Klára
3. Bogár Ágota
4. Bódi Ágnes
5. Deésy Györgyné

Réti Márta
6. Dérszegi Erzsébet
7. Egerszegi Henrietta
8. Hölgyesi Mária
9. Jakab Mária
10. Kettler Valéria
ll. Komiszár Mária

12. Kovács Gyuláné
Fehérvári Hilda

13. Kovács Magdolna
14. Lalátka Éva
15. Reggel Anna
16. ReussJudi t
17. Rózsa Ibolya
18. Salamin Mária
19. Sticza Katalin
20. Tátrai Anna
21.Vágvölgyi Béláné

Nagy Valéria
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Arany- és gyémánt diplomák

Az 1/1960/III.27. / M Msz. rendel-et 6s a 48.934/1964. VI.

M Msz. utasítás alapj án az 1968-69. évben 151 arany és gyémánt

diplomát adtunk ki az alábbi mego8z1áeban:

év arany gyémánt összesen

1969 109 42 151



IV. A SZAKOKTATÓK PEDAGÓGIAI TANFOLYAMA

A szakmunkásképző intézetekben és szakközépiskolákban a

szakmai elméleti órákhoz csatlakozó gyakorlati oktatást ~zak-

munkásképesitéssel rendelkező, de túlnyomórészt csak általános

iskolai végzettségü - a pedagógia és a pszichológia elméletében

járatlan - szakoktatók végzik.

Pedagógiai képzésük érdekében a müvelődésügyi és a munka-

ügyi miniszter a 210/1961. IM.K.IB.I MM-MüM sz. együttes uta-

sitással a Budapesti Tanitóképző Intézetben - átmeneti jelleg-

gel - létrehozta a szakoktatók pedagógiai tanfolyamát, melyre

kijelölés alapj án, általában középiskolai végzettséggel nem

rendelkező szakoktatók vehetők fel.

(~ tanfolyamon a képzési idő 2 tanév 14 félévi

A tanfolyam tantárgyai~

- A marxista filozófia alapjai

Lélektan láltalános, fejlődés- és munkalélektani

- Pedagógia loktatás- és neveléselméleti

Módszertan és pedagógiai gyakorlat

- Matematika

- Fizika

- Anyanyelvi ismeretek.

Hallgatóink hetenként két alkalommal/kedden és péntekenilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5-5 órás kötelező foglalkozáson vesznek részt.

A pedagógiai gyakorlatokat az erre a célra kijelölt szak-

munkásképző intézetekben végzik. Az egyes félévek beszámolóval

zárulnak. A második év végén a pedagógiai tárgyakból záróvizs-

gát tesznek hallgatóink és ennek alapján nyernek "Szakoktatói

tanfolyami bizonyi tványll-t. Ez a szakmunkásképző inté zetekben,

valamint a szakközépiskolákban képesitésüknek megfelelő gyakor-
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lati oktatásra jogositja őket, lehetőséget nyújt rendkivüli

feljebbsor,olásra, valamint szakközépiskolai felvételük esetén

nem kell különbözeti vizsgát tenniük a tanfolyamon oktatott

közismereti tantárgyak anyagából.

A módszertan oktatása és a pedagógiai gyakorlatok során

valamennyi hallgatónk részt vesz szakképesitésének megfelelő

tanmühelyi foglalkozások megfigyelésében, bemutató foglalko-

zást tart ill. ilyen foglalkozást előkészit és értékel.

A szakoktatók pedagógiai tanfolyamán a következő hallgatók

tettek sikeres záróvizsgát:

196 9-ben:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Barcsai Sándor
Barócsi Gyula
Dobos József
Fehér Géza
Halász Ferenc
Hódi László
Horváth Ferenc
Horváth Gyula
Hulka József
Kanalas Gábor
Karsai Tibor
Kiss Imre
Klein Rudolf
Kov áCfS"ilezső
Kovács G-éza
Cs. Kovács Géza
Magyar László
Makai István
Mátrai Nándor
Mosonyi László
Nick Géza
Nyiri József

1970-ben:

1. Bényi József
2. Bogn ár Imre
3. Eder Tibor
4. Farner Miklós
5. Feuerstahler Árpád
6. Garai József
7. Harangozó József
8. Hárshegyi Nándor
9. Járomi Attila

10. Kakucska János
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Orbán László
Pápai József
Pető József
Radosits Ferenc
Roszkopf Sándor
Soponyai József
Szabó Ferenc
Tellér István
Varga József
Vesztényi Gábor
Valner Rezső
Boros János
Czvi tkó Tihamér
Jeges Tibor
Juhos József
Megyeri János
Rostási János
Kiss Ferenc
Lőrincz Zoltán
Varga László
Fazekas Tibor
Jánosi Gyula

ll. Kondász László
12. Kozár Ágoston
13. Kőhler József
14. Major János
15. Molnár János
16. Pálfi József
17. Szakasits György
18. Trencsényi István
19. Végh József



AZ ÜNNEPI FOTO- ÉS DOKUMENTUM-KlÁLLITÁSRÓL

A centenárium tiszteletére szines foto- és dokumentum-

kiállitás idézte a Budai Tanitóképző múltját és jelenét. Hall-

gatóinkkal együttmüködveDCBADr. O. Nagy Gáborné intézeti tanár,

Kun Jánosné könyvtáros és Vágó Elemér intézeti tanár gyüjtötte

össze és rendezte tárlókba és tablókra a képanyagot és a volt

és jelenlegi tanárok tudományos tevékenységét bemutató könyv-

kiállitást. A kiállitás anyagából idéz jubileumi évkönyvünk

Vágó Elemér által összeállitott fénykép-melléklete.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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KÉPEK A TANITÓKÉPZŐ ÉLETÉBŐL

Fényképezte és összeállitotta:

VÁGÓ ELEMÉR

.



..,

J



J

- 211 -

1. A budai tanitóképző épUlete a Várhegy nyugati oldalán 1869-ben.!Vasárnapi uj-

ság 1881. évfolyam 21. szám!

2. A "t an í.t őkápe ade internátusa" a Lovas uton 18b9-ben. "Ez az intézet szük , s

a levegő benne rossz ••• " idézi a korabeli folyó irat



'3. Egy tanterem

1

4. :'::eneterem

5. A tanitóképző 1909 előtti épülete. Jelenleg a Testneve-

lési Főiskolához tartozik

6. Kézügyességi gyakorlatok

- 212 -lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Tornaóra



e. Az intézet jelenlegi épülete 1945 elotti állapotában. Épült 1909-l1-ig. Tervezte:

Nagy Virgil. Buda ostroma alattJIHGFEDCBAk b . 50 belövés okozott benne kárt

9. ~ felszabadulás után helyreállitott épület jelenlegi k é p e

- 213 -



- 214 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10.DCBADr. Békési Lajos igazgató megnyitja a jubileumi tanévet

ll. Az intézet, a párt- és a szakszervezet vezetőinek munkaértekezlete



1 2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATantestületi értekezlet

lJ/a. Kattra István a ~.

hivatal vezeto_je

lJ/b, A gazd,hivatal dolgozói ösztöndijat fizetnek ki a

hallgatóknak
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14. Elméleti órán

15. Gyakorlati óráDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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16. Bemutató tanitás

17. Tanitójelölt testnevelési órát tart a szabadban



1 8 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz oktatás korszerü eszközeivel ismerkednek hallgatóink

19. Filmes tanóra
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20. Tanitási gyakorlatra készülnek a hallgatók a pedagógiai kabinetben

- 219 -JIHGFEDCBA

2 1 . Munka a matematikai kabinetben



22. Gyermeklélektani foglalkozás diákkörben 23. Eloadás népmüvelési diákkörben

24. Csoportos kiseloadás 25. Fotoszakkör

26. A könyvtár olvasótermében
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27. Az intézet aranykoszorus énekkara.

28-29. Ünnepélyen szereplő hallgatóklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 221-



30. Népi táncsoport 31. Rajzgyakorlatok

32. Képzőmüvész hallgatóink kiállitása

33. Szalag-gyakorlat

- 222 -



34. Társadalmi munka a Lágymányoson

35. Koszoruzási ünnepélyen a Csörsz utcai szovjet hosi emlékrnünél április 4-én

- 223 -



36. Május elsejei felvonU16k között

37. A Párt megalakulásánakJIHGFEDCBA5 0 . évfordu16ján kisdobosaink Udvözlik az Unnepélyün-

kön megjelent veteránokat-

- 224 -



3 8 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe1szabadUlási U n n e p é 1 7

39. Az alsógödi kisdobosvezetoképző táborban /Szakköri felvételi

- 225 -



4C. Szovjet pedagógusok látogatása

41. Tanárok az USA-ból

4}-44. Hazai egyetemek vendég előadói

42. Kubai vendégünk

- 22E -



45. Arany- és gyémánt diplomások

46. Gyakorlólskolal evnyltólkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 227 -



- 228 -

47. A fóti Gyermekváros kis lakóit vendégül látják hallgatóink

48. Foglalkozás a gyakorlóiskola gyermekkönyvtárában



49. Kísdobosavatásról visszatérőbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 229 -

so. ! felsofoku tanítóképzo első tantt.ő í, okleveleinek kiosztása



- 230 -

51. Intézetünk óvóno! tagozatán elso tzben végzett hallgatók

52. A KISZ- klubban



53.DCBAA kollégiumban

54. Hallgatóink kiránduláson /Magyarfalvi L.felvételej
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55. Az intézet dolgozói szakszervezetiDCBAkiránduláson

56. A tanitóképző konyhsjában

- 232 -



57. Bucsu az intézettol

58. A gyakorlóiskola tanulói bucsuznak a végzett hallgatóktóI

- 233 -



59. A tanitóképző intézet jubileumi emblémája

60. A jubileumi ünnepély elnökségelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 234 -



61. A jubileumi tudományos ülésszakot Nábrádi István ig.h. nyitja meg

62. A tudományos ülésszak közönsége

- 235 -



63. dr. Kiss Lajos int.vezető tanár /Debrecen/ előadása

Korreferensek:

64. Miklósvári Sándor az MM Pedagógus-

képző Osztályának vezetője

65. Hol16sy TibOr int.tan./~bathely/lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 236 -



66. Hernádi Sándor int. tanár /Budapest/ előadása

Korreferensek:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'67. Szabó Balázsné int.tan. /Baja/

- 237 -

6a. Szirmay tndre int.tan. /Kaposvár/



69. Fábián Zoltán int.vezeto tanár IJászberényl eloadása

Korreferensek:

70. Fügh Rezsoné int.tan. IGyoriJIHGFEDCBA7 1 . Nagy Jeno int. tanár IDebrecenl
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72. Gáspár Kálmánné dr. Zauner ~va int. tanár jBudapestj előadása

Korreferensek:

73. Ungár Péterné Komoly Judit int.tan. 74. dr. Biró Viktorné int.vez. tanár

/ Budapest! !Budapestj
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75. Jónás Ferenc int.tanár /Esztergom( előadása

Korreferensek:
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7&. dr. Bartos Jenő int.tan.jEszter~a./ 77. Lakatos István int.vez. tanár

jNyiregyházaj



'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

78. dr. Békési Lajos int.igazgató záróbeszéde a tudományos ülésszakon

79. A jubileumi képzőmüvészeti kiállitáson

- 241 -



80. Az "Intézetünk 100 éves története" c. kiállitás részlete

81. A jubileumi kiállítás rendezéselkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 242 -
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