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Az előkészítésre fordítható idő, a speciális oktatásszervezési felté-
telek, a hallgatók heterogenitása és a magyar nyelv ismeretének hiánya, 
továbbá még egy sor jól ismert körülmény szorosan meghatározza az ok-
tató-nevelőmunkalehetőségeit és módszereit intézetünkben. 

Az itt folyó oktatás egy sajátos értelemben vett stúdium generále, 
amelyben a nyelvi jelleg a döntő tényező. A nevelés területén pedig a hall-
gatók akklimatizációja és a magyar viszonyokhoz való adaptálódásának elő-
segítésében végzett munka a meghatározó. Ez a tevékenység egyrészt ma-
gában foglalja az értelmi, érzelmi, akarati, erkölcsi, politikai, esztétikai 
és a testi nevelés elemeit, vagyis komplex munka, másrészt azonban a 
hallgatók itt tartózkodásának céljához viszonyítva részfeladatot jelent. 
A hallgatók tanórán folyó és tanórán kívüli nevelésének szintézisét az egy-
séges, nevelési célok, feltételek és a nevelési alkalmak rendszere biztosít-
ja . A nevelőmunka keretei adottak, rövid távon nem változtathatók, t a r ta -
lommal való kitöltésük azonban számos problémát vet fel. 

A Nemzetközi Előkészítő Intézetben folyó nevelőmunkában fontos sze-
repe van a szocialista pedagógia azon alaptételének, amely szerint a neve-
lés a nevelők által támasztott követelményrendszerrel és a tanulók cselek-
vésének, tevékenységének mozgósításával kezdődik. A nevelés alapja nem 
a tudat, hanem a tapasztalás, a tevékenység. A cselekvésközpontú nevelés 
megvalósításában nagy jelentősége van a személyiség megismerésének. 
A hallgatóink személyiségének megismerésére — különösen az oktatás első 
szakaszában—korlátozott lehetőségeink vannak. Elér;: csak a r ra utalni, hogy 
sokszor az elemi kommunikáció is milyen akadályokba ütközik a nyelvi 
problémák miatt. Jelzéseket kapunk, amelyek sok esetben többféleképpen 
értelmezhetők. A személyis ég pszichikus szerkezetének megismerése azért 
fontos, mert ez teszi világossá és egyértelművé, hogy milyen folyamatokat 
kell aktivizálni, és milyen képességeket kell egy adott hallgatónál fej lesz-
teni. Kellő információ hiányában fennáll az uniformizálás veszélye, amely 
a nevelési folyamatban nem az egyénnel, hanem "az arab" vagy "az afrikai" 
hallgató sematikus modelljével számol, és ez szükségszerűen sztereotip 
megoldásokhoz vezet. A cselekvés, a tevékenység nemcsak az oktatásra, 
hanem a szabadidő felhasználására is vonatkozik, vagyis a hallgató egész 
napját átfogja. A fentiekből következően a nevelési folyamatban fokozott j e -
lentősége van annak, hogy mikorra sikerül a magyar nyelvet a tényleges 
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kommunikáció eszközévé tennünk. A tapasztalatok szerint a hallgatók több-
ségénél ez nagyjából az első félév végefelé következik be, amikor már vé-
leményüket, elképzeléseiket többé-kevésbé adekvát módon magyarul is ké-
pesek megfogalmazni. Addig azonban nagy szerepe van a nyelvi szekciók-
ban folyó nevelésnek, ahol anyanyelven, vagy közvetítő nyelv felhasználá-
sával konkrét formában is megfogalmazódik a követelményrendszer, meg-
történik a legszükségesebb információk átadása, a kollektív programok pe-
dig erősítik a hallgatók közötti kohéziós folyamatokat. A követelményrend-
szer érvényesülésének erejét ugyanakkor csökkenti, hogy intézetünkben az 
az élő hagyománnyá váló belső rend normáit sok esetben azok a hallgatók, 
!la másodévesek" közvetítik, akik maguk sem tudtak eleget tenni a velük 
szemben támasztott követelményeknek, és ezért kellett évet ismételniük. 
Ebben a vonatkozásban tehát a "hiányzó felsőbb évfolyam" szintén munkánk 
meghatározó sajátosságai közé tartozik. 

A cselekvés, a követelményrendszer elfogadása, a belső aktivitásból 
fakadó együttműködés kialakításának fő mozgatórugói az érzelmileg kísért 
motívumok. A nyelvoktatásban meglevő nevelési lehetőségek kihasználását 
korlátozza például az, hogy nyelvoktatásunk struktúrája lényegében unifor-
mizált, nyelvkönyveink szituációi és szereplői érzelmileg kevéssé motivál-
tak, illetve sematikusak, s ez magától értetődően gátja az identifikáció ki-
alakulásának«, Ezt a feszültséget többek között úgy is csökkenteni lehetne, 
ha megnövekedne a szituatív nyelvoktatás szerepe, s a nyelvtanulásban na-
gyobb jelentősége lenne a közvetítő nyelvi rendszernek, valamint az iskolán 
kívüli szervezett akcióknak, ami egyúttal a beszélt nyelvi normák befogadá-
sát is meggyorsítaná. 

Nevelőmunkánk a hallgatók személyiségében tartalmi és strukturális 
változásokat, tökéletesedést akar előidézni,, A tartalmi gazdagodás is mer e t -
és tudásszerzést jelent elsősorban. A strukturális fejlesztés a képességek 
kibontakozását, a továbbfejlődést segíti. Ebben a folyamatban nagy jelentő-
sége van a társadalmi hatásoknak és viszonyulásoknak. A társadalom egé-
széhez, a nevelési célokhoz és eszményekhez, a nevelőkhöz, a környező 
világhoz, más hallgatói közösségekhez és hallgatókhoz, önmagukhoz, a t a -
nuláshoz, a munkához, a kultúrához való viszonyulásuk sajátos személyi-
ségjegyekké, tulajdonságokká válnak. 
Az objektív társadalmi folyamatok szubjektivizálódnak, sajátos egyedi 
rendszerben jelentkeznek. A társadalmi és környezeti hatások szerepének 
feltárása és elemzése szintén az elvégzendő feladataink közé sorolható. 
Hallgatóink társas kapcsolatainak kialakításában az intézeti belső rendez-
vényeken kívül fontos helyet foglalnak el a patronáló intézményekkel, illetve 
szervezetekkel fenntartott kapcsolatok. Ezek a kapcsolatok személyes je l -
legüknél fogva oldják a hallgatókban a "külföldi" komplexum görcseit, s 
egyúttal közvetítik a magyar társadalmi élet, szokások és hagyományok 
jellemző vonásait i s . 

Az intézetben folyó nevelőmunka egysége szempontjából nagy szere -
pe van annak, hogy a hallgatók egyazon épületben tanulnak és laknak. Az in-
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tézet épületei a hallgatók egésznapi tevékenységének fő színterét jelentik. 
Az oktatás és nevelés cselekvésformái csak időben válnak el egymástól, s 
ez a referátumban jelzett egyéb körülményekkel együtt megteremti az i s -
kolaotthonos nevelési rendszer kialakításának feltételeit. Az iskolaotthonos 
rendszerrel, ezzel a pedagógiai gyakorlatunkban meglevő potenciális l e -
hetőséggel többnyire csak a spontán tudomásulvétel és nem a tudatos fe l -
használás szintjén számolunk. Ez azt jelenti, hogy nem alakult ki még peda-
gógiai koncepció elemzésére és felhasználására. A fenti helyzet ugyanis 
többet jelent, mint azt, hogy a két fő tevékenységi forma egy szervezeti 
egységben, egymás mellett funkcionál. A pedagógiai munka más minőségét 
jelenti, ami egyúttal iskola- és oktatásszervezési következtetések levoná-
sát is igényli. A hallgatók nevelése szempontjából lényeges dolog, hogy 
helyben biztosítsuk a legfontosabb cselekvésformák gyakorlásának lehető-
ségeit. Ennek eszközei mindenekelőtt a könyvtár, a tanulószobák, a klub, 
a stúdió, a játékszoba, kondíciószoba, fotó- és barkácsműhely lehetnek. 
A filmvetítések és a televíziónézés pedig az oktatás és nevelés további ki-
meríthetetlen lehetőségeit kínálják. 

Az erkölcsi-politikai, de az érzelmi nevelés lehetőségeit is kitágítja 
a "Magyarország" című országismereti tantárgy oktatásának bevezetése 
intézetünkben. Az országismeret oktatásának jelentőségét elsősorban az 
adja, hogy remélhetőleg elmélyíti a hallgatók ismereteit, és megszünteti 
az esetlegességet a Magyarországról szóló ismeretek megszerzésében, és 
mint az első általánosan oktatott társadalomtudományi tárgy, világnézeti 
formálást tesz lehetővé, társadalmi-politikai szakszókincsének elsajátítása 
pedig a nyelvtanulás lehetőségeit is kitágítja. A kirándulások, üzemlátoga-
tások, múzeumlátogatások, politikai gyűlések és találkozók eseményei és 
élményei a "Magyarország" című tárgy oktatásánál felhasználhatók, azzal 
szerves egységet alkothatnak. 

A fentiekben a hallgatók tanórán folyó és tanórán kívüli nevelésének 
néhány kérdését elemeztük. A nevelés egységének magasabb szintre való 
emelését a mindennapi pedagógiai gyakorlat, a folytonosan növekvő igények 
támasztják velünk szemben. A fejlődés lehetőségei elsősorban a globális 
akklimatizációs folyamat szakaszainak feltárásában és elemzésében, a sze-
mélyiségfejlesztési módszerek hatékonyabbá válásában, az érzelmi moti-
vációk növelésében és az iskolaotthonos rendszer módszertani eszközeinek 
kiaknázásában találhatók meg. 
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ПРОБЛЕМЫ ВДИНСТВА ВОСПИТАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В МНИ В ХОДЕ И ВНЕ УРОКОВ 

Бела Гиаи, преподаватель института, директор общежития МПИ 
(резюме) 

Анализируя проблемы воспитания студентов в ходе и вне уроков, 
автор считает, что главным методическим ресурсом этой работы в 
Меадународном Подготовительном Институте являются: развитие эф-
фективности методов ознакомления и оформления личности студентов, 
использование возможностей системы воспитания в формах школы-ин-
терната , стремление к воспитанию, в центре действия студентов и 
введение обучения страноведения. 

EINIGE TRAGEN DER EINHEIT DER ERZIEHUNG IM 
UNTERRICHT UND AUßER DEM UNTERRICHT 

•Béla Giay, Oberassistent, Direktor des Studentenheimes 
im Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 

Resümme 
Der Verfasser analysiert die Fragen der Einheit der 

Erziehungsarbeit im Unterricht und außer dem Unterricht 
sowie die Möglichkeiten zur Hebung des Niveaus in der Er-
ziehung. Meiner Meinung nach sind auf diesem Gebiet im In-
ternationalen Vorbereitungsinstitut zu Budapest in der Er-
ziehung zur Aktivität, in der Hebung der Effektivität der 
Methoden für die Persönlichkeitsentwicklung und in der 
Ausnutzung der Erziehungsmöglichkeiten im Unterricht "Lan-
deskunde" noch Reserven zu finden. 


