
NEVELÉS 

A NEVELÉSI FOLYAMAT ELVI ÉS GYAKORLATI 
EGYSÉGE A KÜLFÖLDI HALLGATÓK TELJES 
TANULMÁNYI IDEJE ALATT 

SOMOS BÉLA, intézeti vezetőtanár, igazgatóhelyettes 

A társadalmi munkamegosztás fejlődése révén napjainkban a tudo-
mány, a technika, a társadalmi tevékenység minden területén differenciá-
lódás és integrálódás figyelhető meg, melynek eredményeként új tudomány-
ágak, határtudományok, tevékenységformák alakulnak ki. 

Részben a társadalmi munkamegosztás, részben a nemzetközi kap-
csolatok fejlődése eredményezte, hogy az elmúlt negyedszázad alatt a szo-
cialistaországok pedagógiai gyakorlatában létrejött az a sajátos pedagógiai 
tevékenység, amelyet "a külföldi hallgatók egyetemi előkészítő oktatása" 
fogalom jelöl. A fogalom és a tevékenység mai formája a többlépcsős fejlő-
dés eredménye. 

Kezdetben úgy tűnhetett, csupán arról van szó, hogy a hallgatókat 
megkell tanítania fogadó ország nyelvére, s kezdődhet az egyetem. Később 
kiderült, hogy egyrészt: diákjaink szakmai előképzettsége rendkívül külön-
böző és sokszor hiányos; másrészt: az egyetemi tanulmányok sikerességé-
nekelőfeltétele a szakmai, szaknyelvi előkészítés is, s ennek legtermésze-
tesebb közege a hallgatók választott pályájának megfelelő szaktárgyi okta-
tás. Ám a nyelvi, szakmai alapok önmagukban nem biztosítják a zökkenő-
mentes beilleszkedést, ehhez egész sor szokásbeli, magatartásbeli követel-
mény elsajátíttatása, vagyis sokrétű nevelőmunka szükséges. így a külföl-
dihallgatók egyetemi előkészítése komplex oktató-nevelő tevékenységet j e -
lent. 

Az előkészítés időszaka azonban csupán töredék ahhoz az időhöz ké-
pest, amit a külföldi hallgatók a fogadó országban töltenek, épp ezért az 
előkészítő év/vagy évek/oktató-nevelő munkájának kellő perspektívába he-
lyezése, a vállalható és elvégezhető feladatok megállapítása, a pedagógiai 
cél és eszközrendszer kijelölése, a pedagógiai folyamat egységének bizto-
sítása érdekében állandó követelménynek kell tekintenünk a felsőoktatási in-
tézményekkel való kapcsolatok erősítését, a koordináció fokozását. 

Ám ha munkánkat valódi távlatba kívánjuk helyezni, még tovább kell 
lépnünk. Tovább kell bővíteni a kört, munkánk hatósugarát, éspedig a hall-
gatók ittlétét megelőző és diplomájuk megszerzését követő időre vonatkozó-
an: 

a) az érkező hallgatók kiválasztása módszereinek javítása terén; 
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b) a végzett hallgatókkal való foglalkozás, munkájuk, további sorsuk 
figyelemmel kísérése, segítése területén. 

Tevékenységünk így több lépcsőn át a kezdeti — önmagában is nagy-
igényű — nyelvi előkészítés problémaköréből a külföldi hallgatók oktatásá-
nak, a velük, sorsukkal való törődés komplex kérdésévé vált és válik. 

I . A tevékenységformára vonatkozó ismeretek rendszere, 
rendszertani kérdései 

Munkánk a társadalmi tevékenységformák közt viszonylagos önálló-
ságot nyert, a tevékenységre vonatkozó tapasztalatok, összefüggések egy-
re biztosabb általánosítási alapként szolgálnak, így létrejöttek a feltételei 
annak, hogy a pedagógiai tudományok rendszerében egy új ág kialakulásáról 
beszéljünk. Ez a pedagógia, amelynek pontos, frappáns elnevezését még 
nem találtuk meg, —talán adaptációs pedagógiának nevezhetnénk — az álta-
lános pedagógiához és a felsőoktatás pedagógiájához képest а "különös" 
egyik formájaként jelenik meg. 

Ha a szakterületünkre vonatkozó ismeretek rendszerezését, azaz a 
gyakorlatból kialakuló tudományág belső struktúráját kívánjuk felvázolni, a 
következő főbb fejezetek, kérdéskörök kidolgozására gondolhatunk: 

1. a külföldi hallgatók nevelésének általános alapjai / a nevelés fogal-
ma itt tágabb jelentésében értendő/, azaz: sajátos feladatai, t a r -
talma, célrendszere; 

2. speciális iskolaszervezettan: a külföldiek oktatásának és nevelé-
sének szervezeti keretei; 

3. a külföldiek oktatásának és /szűkebb értelemben vett/ nevelésének 
általánosítható sajátszerűségei, törvényszerűségei; 

4. a nyelvoktatás módszertana és a tantárgyi módszertanok; 
5. a szakterület kialakulásának, fejlődésének története; 
6. aszakterület szociológiai vonatkozásai, társadalmi és tudományos 

kapcsolatai; 
7. összehasonlító pedagógia: a különböző országokban folyó hasonló 

jellegű munka összevetése. 

Természetes, hogy e vázolt szerkezetben jónéhány kérdés még meg-
válaszolatlan, de az is bizonyos, hogy jóval több részletismerettel rendel-
kezünk, mint egy felületi megközelítés mutatná, és sok esetben csupán az 
anyagrendezés, a megfogalmazás, a kiegészítés a hátralevő feladat. 
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II. Az oktató-nevelő munkát befolyásoló és jellemző tényezők 

A meglevő tapasztalatok megfogalmazása, értelmezése, a megvála-
szolatlan kérdések számbavétele, a munkánkat befolyásoló sajátosságok 
feltérképezése, a meglevő ismeretek korrigálása folytonos s mindújra s o r -
rakerülő feladat. 

Melyek azok a sajátosságok, amelyek oktató-nevelő munkánk jellemző-
it a hallgatók összetételéből adódóan befolyásolják? 

a)hallgatóink heterogenitása /anyelv, a nemzetiség, a nyelvismeret, 
a nyelvtanulási gyakorlat különbségei, az előző iskoláztatás, a korábbi- tá-
gabb és szűkebb—társadalmi környezet, a társadalmi és emberi eszmények, 
az új környezettel szembeni elvárások tekintetében, továbbá az életritmus 
s a szabadidő eltöltésének különbségeiben s t b . / ; 

b) hallgatóinknak az új környezetről és környezetben való tájékozat-
lansága , _önállótlans ága; 

c) hallgatóink életkora /diákjaink többsége felnőtt, vagy a felnőttkor 
közelében van, az ebből adódó önállóság és önállóság-igény ütközik a s a j á -
tos helyzetükből —a nyelv és helyismeret hiányából — adódó önállótlanság-
gal-/ ; 

d) a családi háttér és környezet tartós nélkülözése. 

A fentiekből következik, hogy oktató-nevelő munkánkban 

a) elsősorban a heterogenitás következtében — a nevelési célkitűzések 
megállapításakor is differenciálnunk kell; 

b) a nyelvismeret kezdeti hiánya, illetve tartós körülhatároltsága 
folytán a kommunikációval kapcsolatos kérdések fokozott jelentőséget kap-
nak; 

c) az új környezetbe való beilleszkedés szükségessége az akklimatizá-
cióval kapcsolatos pszichológiai, szociológiai és orvosi problémakör peda-
gógiai vonatkozásainak sajátos helyet biztosít; 

d) a heterogenitás és az egyéni problémák sokfélesége az egyéni b á -
násmód és az egyéni sajátosságokhoz való alkalmazkodás jelentőségét növe-
И; 

e) ezzel együtt nő a közösségi nevelés fontossága, hiszen diákjaink-
nak korábbi közösségi létformáikból kikerülve egy teljesen új közösséghez 
kell alkalmazkodniuk, s abba beilleszkedniük, s még tovább: cselekvő r é -
szesévé válniuk. Ez a szocializáció fogalmát tölti ki, s a különböző közös-
ségekben való tevékenység révén valósul meg; 

f) az időtényező jelentősége is növekszik, egyrészt az előkészítés 
időszakának szűkreszabottsága, másrészt az oktatási és nevelési súlypon-
tok helyes meghatározásának az előkészítő oktatás eredményességére gya-
korolt hatása miatt. 
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III. Az egységes nevelési hatások biztosítása a gyakorlati 
munkában 

Az elméleti tisztázás esetén és után gyakorlati munkánkban évről-
évre sok és sokirányú szervező, egyeztető, koordináló feladatot kell elvé-
geznünk, hogy az elvi egység a nevelés gyakorlatában is kiteljesedjék. 

Az egységes pedagógiai elvek és nevelési hatások biztosítása több di -
menzióban történik, részben a nevelés fő szervezeti formái és egységei 
közti összhang, a személyiségformálás főbb területei közti arányok biztosí-
tása, másrészt a hallgatók itt-tartózkodásának időszakában a nevelési fo-
lyamat egyes szakaszai közt lehetséges törések nagyságának csökkentése 
révén. 

1. Az egyéni bánásmód és a közösségi nevelés egysége 

Diákjaink számára az új környezetbe való megérkezés általában élet-
forma- és életritmusváltást, új szabály-és követelményrendszer tudomá-
sulvételét, egy új életvitel kezdetét, egészében tehát kisebb vagy nagyobb 
törést jelent. Az idegrendszer labilisabb, a pozitív és negatív hatások be-
fogadására érzékenyebb lesz. /Ezt az érzékenységet fokozzák a nagyváro-
si környezet hatásai, s az új klimatikus viszonyok idegélettani hatásai . / 
Az adaptáció lélektanának, szociológiájának kidolgozása a szociológusok és 
pszichológusok számára jelent eddig még sajnos felfedezetlen vadászterü-
letet. 

A későbbiek szempontjából is meghatározó fontosságú a fogadás kö-
rülményeinek /elhelyezés, szállás, étkezés, oktatási feltételek, kulturális, 
higiéniai lehetőségek és körülmények s t b . / azaz a nem verbális hatásoknak 
a szerepe. 

Diákjaink mindegyike külön világ, így mindegyikük problémáinak meg-
oldása külön foglalkozást igényel, s ez annyira szerteágazó, hogy részle-
tezése az adott keretek között lehetetlen. De a sok egyéni gondban közös: a 
közösséghez tartozás szükségessége. /А közösséghez tartozás szükséges-
ségét éppen az érzi legjobban, aki nélkülözi ezt. Ha egy vagy több közösség 
tagjaiként létezünk, úgy mozgunk benne, mint hala vízben, észre sem vesz-
szük, de ha nincs, kapkodunk a levegő után. Ez egy egyszerű, —saját o r -
szágon belüli — iskola vagy munkahely változásánál is lemérhető. / 

A hallgatók egyéni helyzetükből adódóan megérkezésüket követően ha-
mar több kisebb vagy nagyobb közösség tagjainak érezhetik magukat. 

Az első és legtermészetesebb közeg, amelynek minden hallgató min-
den különösebb szervezés nélkül része, a saját nemzetiségét alkotó diákok 
együttese. S ez a legállandóbb közössége is, hiszen megérkezésétől haza-
utazásáig beletartozik. Szervezetileg ezt a közösséget a diákegyesület fo-
galma jelöli, s a különböző diákegyesületeket a Nemzetközi Diákklub fogja 
össze egy nagyobb közösséggé. A diákegyesületek lehetőséget adnak a külföl-
di diákoknak arra , hogy népi, nemzeti kulturájukat ápolják és bemutassák, 
s ezzel — s más módon is - haladó politikai nézeteiket kinyilváníthassák. 
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Az első év folyamán hasonlóan fontos elsődleges közösségnek számít 
a tanulócsoport, amelyben tfz-tizenkét — általában különböző nemzetiségű — 
diák mintegy ezer órát tanul együtt egymást segítve, egymással versenyez-
ve. Önértékelési és viszonyítási normáik jelentős része e körben alakul ki, 
s tekintve, hogy a tanulás az alapvető tevékenységük, ennek közösségfor-
máló jelentősége vitathatatlan. 

Az első időszakban, a célnyelv tanulásának kezdetén az egy nyelvet 
beszélő diákok egy másik közösségben, az úgynevezett nyelvi szekciókban 
is otthon érezhetik magukat. Az elsődleges információk egy részét ebben a 
keretben kapják, s ez aközösségi élet feltételeinek megteremtéséhez jelen-
tős hozzájárulás. 

Természetes közeg, és a tanév kezdete után néhány hónappal egyre 
inkább a közösség arculatát és jellemzőit viseli az egy diákotthonban lakó 
diákok együttese, amely az összes nemzetiség képviseletét feltételező diák-
tanács révén a diákönkormányzat, a demokratizmus gyakorlásának is szín-
tere . 

Egy-egy diák tehát egyidejűleg és természetszerűen több közösséghez 
tartozónak érezheti magát, s mivel ezek a közösségek egymást átjárják, 
részben fedik, illetve egyik a másikat magában foglalja, ez a tény a nyitott-
ság kritériumát —ami az igazi közösségek jellemzője —kellően biztosítja. 

2. A tanórákon folyó és a tanórán kívüli nevelőmunka egysége 

Hallgatóink a különböző közösségekben sokirányú tevékenységet foly-
tatnak. Elsődleges tevékenységük a tanulás, s beilleszkedésükben ennek 
eredményessége döntő tényező. A tanórán kívüli nevelőmunkánk tervezése-
kor és megszervezésekor így fő feladataink: 

a) a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében az értelmi, e r -
kölcsi, politikai, esztétikai, testi nevelésre kellő időt és energiát 
fordítsunk; 

b) irányítótevékenységünk a szükséges területen és mértékben nyil-
vánuljon meg, kellő teret hagyva a hallgatók önállódási törekvé-
seinek; 

c) a tanórán kívüli programok arányos elosztásban a tanév rendjéhez, 
a tanulmányi feladatokhoz igazodjanak; 

d) kellő idő s megfelelő /objektív és szubjektív/ feltételek álljanak 
rendelkezésre az önálló tanuláshoz; 

e) a hallgatók regenerálódása érdekében időt és alkalmakat biztosít-
sunk a kulturált szórakozásra, szabadidő tevékenységre; 

f) jó színvonalú, vonzó programválasztási lehetőség álljon a hallga-
tók előtt az egyéni érdeklődésnek megfelelő változatosságban. 

A tanórán kívüli nevelőmunka a közösségi neveléssel kapcsolatban fel-
sorolt szervezeti egységekben folyik. Az egységek munkatervüket az inté-
zeti nevelési programmal egyeztetve készítik el. 
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A személyiség sokoldalú formálás a érdekében a tanórán kívüli nevelő-
munka eseményei — a nevelés fő területei szerint — a következőképpen t a -
golhatók: 

a) az értelmi nevelést szolgálják a tanulmányi versenyek, a feladat-
megoldó versenyek, információs előadások, filmvetítések, tanul-
mányi kirándulások s tb . ; 

b) az erkölcsi-politikai nevelést az intézeti ünnepségek, szolidaritási 
akciók, nemzeti ünnepek, földrész-estek, kirándulások, informá-
ciós előadások, társadalmi munkaakciók, baráti találkozók s tb . ; 

c) az esztétikai nevelést színház-, múzeum-, kiállításlátogatások, az 
intézeti filmvetítések, a hallgatók kulturális rendezvényei; 

d) a testi nevelést a hallgatók számára rendezett sportversenyek, 
uszodalátogatások, egészségügyi felvilágosító előadások; 

e) a fizikai munka megismerését agyárlátogatások, társadalmi mun-
kaakciók szolgálják* 

IV, A felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartás 
• szükségessége, lehetősége és formái 

Hallgatóink számára az előkészítő év célját és értelmét az eredmé-
nyes egyetemi és főiskolai tanulás adja meg. így az előkészítő oktatás és 
nevelés cé l - és feladatrendszere is csak az egyetemi és főiskolai tanulmá-
nyok összefüggésében vizsgálható. Egyrészt azért fontos ezt szem előtt 
tartani, hogy az előkészítés során a valóban teljesítendő és teljesíthető fe l -
adatok elvégzésére vállalkozzunk, másrészt, hogy a nevelési feladatok meg-
tervezésénél a későbbi egyetemi tanulmányok során történő fejlődésre is 
számíthassunk. . 

Az előkészítő évet eredményesen befejező hallgatók számára — hason-
lóan a Nemzetközi Előkészítő Intézetbe érkezésükhöz — az egyetemi vagy fő-
iskolai tanulmányok megkezdése is kisebb-nagyobb törést jelent, hiszen 
egy védettebb környezetből egy nagyobb önállóságot igénylőbe — mélyvízbe — 
kerülnek. Annak érdekében, hogy a törés nagyságát csökkentsük, az átállást 
megkönnyítsük — a fentebb elmondottakra gondolva — egyre nagyobb figyel-
met szentelünk az egyetemekkel, főiskolákkal való kapcsolatok keresésének 
és a meglevő kapcsolatok erősítésének. 

Az elvi egységet a szocialista pedagógia alapelvei adják, amelyek 
mind a Nemzetközi Előkészítő Intézet, mind a felsőoktatási intézmények 
nevelőmunkáját meghatározzák. A szervezeti egységességet társadalmi t é -
ren a nemzeti diákegyesületeket összefogó Nemzetközi Diákklub hivatott 
teljesíteni. Az adminisztratív egységesség államilag szabályzott biztosíté-
ka, hivatalos szerve a közelmúltban létrejött Nemzetközi Előkészítő Inté-
zet Külföldi Diákok Osztálya, melynek funkciója az összes Magyarországon 
tanuló külföldi és külföldön tanuló magyar ösztöndíjas tanulmányi és fegyel-
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mi ügyeinek intézése, tanulmányainak figyelemmel kísérése, a velük való 
egységes bánásmód adminisztratív felügyelete. 

Az elvi, az adminisztratív, a szervezeti és társadalmi megközelítés 
egységessége mellett az oktató-nevelő munka gyakorlati összehangolásának 
fokozására intézetünkben az elmúlt évben intézkedési tervet készítettünk. 
/Az összehangolás bonyolultságát jelzi, hogy hallgatóink évente kb. 40 fe l -
sőoktatási intézménybe mennek, s ezen egyetemek, főiskolák profilja, szék-
helye, nagysága, tradíciói mind különbözőek, és különböznek a külföldiek 
oktatásában szerzett tapasztalataik i s . Nem lenne helyes, ha kapcsolata-
inkban aszerint állítanánk fel fontossági sorrendet, hogy mely intézmény 
hány külföldit fogad, hiszen a kevesebb diákot, s csak újabban fogadó in-
tézményeknek — lévén kevesebb tapasztalatuk — nagyobb szükségük van a 
Nemzetközi Előkészítő Intézettel való kapcsolatok erősítésére, mint a kül-
földieket régóta fogadó egyetemeknek. S ez a megállapítás magában foglal-
ja azt is, hogy a kapcsolatok erősítése nemcsak a Nemzetközi Előkészítő 
Intézetnek, hanem a fogadó intézményeknek is érdeke, s helyzetük előnyö-
sebb, hiszen a Nemzetközi Előkészítő Intézetnek 40 irányba, a fogadó in-
tézményeknek csupán egy irányba kell az ilyen jellegű kapcsolatot építeni 
és ébrentartani . / 

A Nemzetközi Előkészítő Intézet és a többi felsőoktatási intézmény 
közti egység, egységesség biztosításának egyik fő területe és eszköze az 
információcsere. Az információcsere a tantervekre, tantárgyi programok-
ra, a tananyagokra, az oktatási szerkezetre, a nevelési tapasztalatokra vo-
natkozik. Formái: 

a . , dokumentumok küldése; 
b . , körkérdés, azaz meghatározott szempontok alapján történő 

adatgyűjtés; 
c . , közös munkaértekezletek; 
d . , a Nemzetközi Előkészítő Intézet tanárainak egyetemlátogatásai, 

egyetemi oktatók látogatása a Nemzetközi Előkészítő Intézetben, 
stb. 

Nyilvánvaló, hogy az egyetemekről, főiskolákról érkező — a hallga-
tóinkra, s általában oktató-nevelő munkánkra, tantárgyi programjainkra vo-
natkozó — valamennyi kívánság teljesítése a Nemzetközi Előkészítő Intézet 
lehetőségeit meghaladja. A visszajelzések azonban részben igazolják mun-
kánkat, biztonságérzetet adnak hozzá, másrészt segítségünkre vannak a 
folytonosan szükséges korrekciók elvégzésében. 

A Nemzetközi Előkészítő Intézet és a fogadó intézmények kapcsolatá-
nak — az említettek mellett — egy másik fontos területe az, hogy hallgatóink 
már az előkészítő év folyamán ismerkednek a fogadó egyetemmel, főiskolá-
val. Ennek is különböző formái vannak, pl . : egyetemlátogatások, egy-egy 
egyetemi előadás meghallgatása, külföldi és magyar egyetemisták tájékoz-
tatói az egyetemi életről, követelményekről, egyetemi KISZ-szervezetek 
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patronáló tevékenysége, beilleszkedési tanfolyam /az előkészítést követő 
s az egyetemi tanulást megelőző időszakban/ stb. 

Mindezek eredményeként — szerencsés esetben — diákjaink ismerős-
ként és ismerősöket találva, az egyetemi követelményekről tájékozottan, 
s azokra felkészülve lépik át az egyetem küszöbét. 

Összefoglalva: A külföldi hallgatók egyetemi tanulmányának előkészí-
tése apedagógiai gyakorlatban elkülönült és önálló tevékenységgé vált, mely 
tevékenységnek sajátos szervezeti keretei, feltételei, követelményei, mód-
szerei vannak. Célkitűzésünkatöbbi hazai oktatási intézmény—tehát a szo-
cialista iskola és pedagógia — célkitűzésével azonos: magasfokú szaktudás-
sal rendelkező, sokoldalúan és harmonikusan fejlett szocialista emberek 
formálása. Tevékenységünk e cél felé mutat, munkánk azonban egy hosszabb 
pedagógiai folyamat első, rövid szakászát jelenti, így elsősorban a további 
nevelés hatékonyságához szükséges alap megteremtésére hivatott, s a cé l -
kitűzés teljesítése a további tanulmányok együttesében értékelhető. 

Az előkészítés sikeressége állandó s minden évben újra kezdődő koor-
dinálást kíván gyakorlati munkánkban. Összhangot kell teremtenünk az ott-
honi és itteni, az itteni és az egyetemi tanulmányok között. E híd szerepé-
nek betöltése csak akkor remélhető, ha a direkt és indirekt, a tanórai s a 
tanórán kívüli nevelési hatások egységesek, s egymást kiegészítik. Az 
egyén és a közösség közti helyes viszony megtalálása és formálása a beil-
leszkedés és a további tanulmányok sikerességének feltétele, s az interna-
cionalizmus szellemében való nevelés alapja. 

A nevelési folyamat egységének és célirányosságának fokozása érde-
kében —a napi feladatok teljesítése mellett — égető feladatunk az egyes kér -
déskörök, részletkérdések módszeres kutatása. Nagy, s egyelőre megol-
datlan feladataink vannak a szelekció, a hallgatók kiválasztásának javítása 
s a végzett hallgatókkal való kapcsolatok fokozása terén. 

Az eddiginél gyorsabb előrehaladás az egyes előkészítő intézetek, f a -
kultások egyéni erőfeszítéseinek fokozása mellett ezen intézmények közti 
információcsere javulásától, a kutatómunka koordinálásától várható. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ.И ПРАКТИЧЕСКОЕ ВДИНСТВО .ПРОЦЕССА 
ВОСПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОЛНОГО СРОКА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Бела Шомош, старший преподаватель, заместитель директора 
Международного Подготовительного Института 

(резюме) 
• Подготовка иностранных студентов к учёбе в университете стала 

самостоятельной деятельностью в педагогической практике Этя дея-
тельность имеет своеобразные рамки, условия, требования, методы. 
Цель нашего института и других венгерских высших учебных заведе-
ний, то есть цель социалистической школы и педагогики - формиро-
вание многосторонне и гармонично развитых высококвалифшщрованных 
специалистов социалистического общества. Деятельность МПИ только 
первый и короткий этап на пути этого длительного педагогического 
процесса. Наша задача в первую очередь состоит в том, чтобы соз-
дать основы для дальнейшей, эффективной воспитательной работы. 

Успех подготовки требует постоянной и в каждом году повторяю-
щейся координации в нашей практической работе. Надо привести в 
соответствие учёбу дома и в МПИ, в МПИ и в университете. Институт 
может успешно выполнять роль моста только в том случае, если кос-
венное и непосредственное воспитательное воздействие на уроке и 
вне урока едины и дополняют друт друга. 

Формирование правильного отношения личности и коллектива яв-
ляется условием успешной ориентации студента в новой среде и его 
успеха в дальнейшей учёбе. 

Методологическое исследование отдельных вопросов воспитатель-
ной работы - рядом с решением множества отдельных проблем каждый 
день - наша важная задача. 

Перед нами стоит большая и до сих пор нерешённая задача улуч-
шения подбора студентов и укрепления связи между МПИ и нашими вы-
пускниками. 

Воспитательную работу можно усовершенствовать и путём улучше-
ния обмена информацией между отдельными подготовительными инсти-
тутами и факультетами, и координации исследовательской работы. 

DIE THEORETISCHE UND PRAKTISCHE EINHEIT DES 
ERZIEHUNGSPROZESSES 'WÄHREND DER GANZEN STUDIENZEIT 

DER AUSLÄNDISCHEN STUDENTEN 

Béla Somos, Dozent, stellvertretender Direktor 
am Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 

Resümee 
Die Vorbereitung der ausländischen Studenten hat sich 

in der pädagogischen Praxis abgesondert und ist zu einer 
selbständigen Tätigkeit geworden, die spezifische Organi-
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sationsrahmen,Bedingungen, Anforderungen und Methoden hat. 
Unsere Zielsetzung ist mit den anderen heimischen In-

stitutionen, also mit der Zielsetzung der sozialistischen 
Schule und Pädagogik identisch: die Ausbildung vielseitiger 
und harmonisch entwickelter sozialistischer Menschen, die 
über hohe Fachkenntnisse verfügen. 

Unsere Tätigkeit richtet sich auf dieses Ziel, unsere 
Arbeit bedeutet aber nur die erste kurze Phase eines langen 
pädagogischen Prozesses, sie ist also vor allem zur Schaf-
fung der notwendigen Grundlage für die Wirksamkeit der 
weiteren Erziehung berufen. Die Erfüllung unserer Zielsetz-
ung kann nur zusammen mit den weiteren Studien bewertet 
werden. . 

Der Erfolg der Vorbereitung verlangt eine ständige und 
eine jedes Jahr wiederanfangende Koordinierung. Man muß 
die heimischen und hiesigen_Studien sowie die hiesigen und 
die Studien an der Universität in Einklang bringen. 

Die Erfüllung der Funktion dieser Brücke ist nur dann 
zu erwarten, wenn die direkten und indirekten Wirkungen, 
die Wirkungen im Unterricht und außerhalb des Unterrichts 
einheitlich sind und einander ergänzen. 

Die Anpassung lind der Erfolg der weiteren Studien sind 
nur dann gesichert, wenn ein richtiges Verhältnis zwischen 
dem Individuum und dem Kollektiv zustandekommt. Das ist 
der Grund zur Erziehung zum proletarischen Internationa-
lismus . 

Unsere brennende Aufgabe ist die Erforschung bestimmter 
Teilfragen im Interesse des Erziehungsprozesses. 

Wir haben große,aber vorläufig noch ungelöste Aufgaben 
auf dem Gebiet der Selektion. 

Wir müssen die Auswahl der Studenten verbessern und 
mehr kontakté ,-зи den Absolventen gewinnen. 

Es ist neben der Steigerung der Kraftanspannung der 
einzelnen Vorbereitungsinstitutionen und Fakultäten ein 
schneller Fortschritt durch die Verbesserung des Informa-
tionsaustausches zwischen den Schwesterinstituten und durch 
die Koordinierung der Forschungsarbeit zu erwarten. 


