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ELŐSZÓ

Könyvirój. gyakorlat, hogy a müvekhez

az

előszó

ké-

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

so-

rában elhelyezi azt, amit a kezében tart, amit olvas

majd az

érdeklődő.
más a heJ.yze+:

Az Intézeti Szemle esetében

A mü remélhetőleg sok sok. kötete később jon majd létre, remél
hető, hogy népes
ről, csak

j.ró.i gárdája lesz, így az

tervekről

előszó nem tények-

szólhat.

Mik tehát a tervek.5 Ki szeretnénk
gos közlési vágya',

amely benne él ok tató.i.nk ba nr

hogy az elgondolások, vélemények,
zössége

eJégJen. azt a jo

nézetek

az

szeretnénk,

egész

Intézet kö-

előtt nyilvánosságot kapva írásos vitákban formálódjanak,

csiszolódjanak ; iVúődjenek tovább, hogy tájékoztatást adva a bel
ső és külső szakmai,

módszertani, nevelési

dokról. tovább szilárdítsuk

az oktatók, nevelők

hogy a NEI-t rrúnr kollekt-vát is
nemzetközi tudomány s
Az Intézni

eredményekről,

bekapcsoljuk

közösségét,
az

és

országos

és a

vérkeringésbe,

Szűrnie szerkesztésére Varga Éva

vel Gyúró Istvánné, Nagy Ilona. K.l.rsch AtMa és
vállalkozott. Munkájuk

gon-

csak

vezetésé-

Szabó

akkor lehet gyümölcsöző,

Zoltán

ha az

egész

tanári közösség tárriogar'a őket cikkekkel, leirt véleményekkel,
in f o r m ác i ó k k al.
A szerkesztőbizottság

a következő

módon kivánja rend-

szerezni a Szemle tarfajmát:
Magyar nye Ív:

A magyar mint idegen nyelv oktatásával
latos
y

Szak tárgyak:

elméleti, és g y a k o r l a t i ,
t.árgyalásár a szánt,

A rovat

az

kérdések

kapcso-

ismertetésé-

egyik legfontosabb rovat,

előzőhöz hasonló módon gyűjti, ösz-

s z e a szaktárgyak

oktatásának

természettudományok,

kérdéseit

mind a

mind a társadalomtudományi
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3S Tapasztalatcsere: Itt jelennek

meg a társmtézetek be^

e t r szakma'

zók beszámoló'., az Intézetünkben
látogatásokról szó..ó tudóstások.
lektorok
4. Továbbképzés:

a küiö.d

tapasztalatai..

Itt találják meg az érdeklődök
az

já: t do.go

egyes

a

beszámolókat

előadásokról, a posztgra xtnár.s kép-

zés híreit, az egyéni, továbbképzés

közhasznú

vo natk o z ás ait.
5, Oktatási eszközök: A r ovat cime jelz,*. a témát is
Intézeti

munkacsoport

e - ső sorban

beszámoló.

vár;a a

az

szer-

kesztőbizottság,
6* Nevelés?

Ebben a rovatban az In.éze b-o
munkával kapcsolatos

-o^yó nevelés,.

cikkek kerülnek

közkéz-

re /Tanitási órán, a diákotthonban, vagy a Diák
klubban végzett nevel ő tevék er.ys eg.;
7. Tájékoztatás:

Ebben a rovatban kapnak

helyet az

intézetet

érintő vagy általánosabb érvényű, tájékoztatójellegü fontosabb közlemények,
tések

esetleg

kiegészí-

az Intézeti Tájékoztatóban közöli tudniva

lókhoz, a Diákotthonok

hirei, a Diákklub

molói, tartalmi tájékoztatás a vizsgákról,
mányi versenyekről
8. Szemle:

beszátanul-

stb.

A NE1 munkájával kapcsolatos

könyvekre,

cik-

kekre hívja fel a rovat a figyelmet, sőt lehetőség szerint ismertetést is közöl a terjedelmesebb
müvekről,
A nyolc rovat természetesen
fordulhat, hogy egyik-másik

nem tölthető meg mindig arányosan, elő^
hiányzik is egyes számokból, hogy a

következők valamelyikében annál gazdagabb t.;art alom mo1
A közlendők

összegyűjtésének a ritmusa határozza

ma'.d meg az

egyes számok megjelenésének a gyakoriságát is, első
lévén, nehéz lenne pontosabban

és talán szükségtelen

meghatározni.

is -

elenjék meg

kezdeményezés

"doszakosságot
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Mindezek tervek,

amelyek kiindulásul szolgáltak

az

első

szám létrehozásához, Végül is azonban az Intézeti Szemle olyan
lesz, amilyenné a közösség

formálja -

Szemle is formálja a közösséget.

hogy aztán később a

Ehhez kéri az Intézet vezető-

sége és a szerkesztőbizottság valamennyi kolléga aktiv közre
működését.
Intézetünk

egész vezetősége nevében sok sikert, eredményes jó

munkát kivanok: a

Szemlének,

Ginter

Károly

