
A TANULÓCSOPORTBAN VÉGZETT NEVELŐMUNKA 
SZERVEZETI KERETEI ÉS FELTÉTELEI 

KOVÁCSI MÁRIA, intézeti vezetőtanár 

Az intézetünkben folyó nevelőmunka alapvető egysége a tanulócsoport. 
A különféle közösségek közül, melyeknek hallgatónk tagja, a leginkább iga-
zi közösség, amennyiben egyedül ez felel meg a közösség kritériumának: 
olyan emberek csoportja, akik valamilyen közös cél érdekében dolgoznak 
együtt. A nyelvi szekció, a diákegyesület támogatja a hozzá tartozó egyént, 
de természetszerűleg nem törekszik valamilyen cél elérésére, míg a cso-
port célja: a sikeres vizsga, az egyetemre való bejutás, az életpályára va-
ló felkészülés. A csoport tagjai egy tanéven át minden napjuk felét közös 
munkában töltik. A csoportkeretben szervezett sokféle program közös é l -
mények—kirándulások, színház—, múzeumlátogatások, társadalmi munka, 
baráti találkozók stb. —amellett, hogy segítenek hasznosan és kellemesen 
tölteni ki a hallgatók szabad idejét, eszköz-jellegűek, segítenek összefor-
rasztani a közösséget, amire pedig elsősorban azért van szükség, hogy a 
közös munka egymást segítő, igazi közösségben, harmonikus, derűs lég-
körben folyjék, és segítsen sikerre vinni a célt. 

Annak, hogy valóban jó közösséget alakíthassunk ki, feltétele a cso-
port. körültekintő, gondos összeállítása. Vannak olyan összeférhetetlensé-
gek, amelyek nagyon megnehezítik a közösséggé válást. 

Ilyen összeférhetetlenség pl. ha túlságosan nagy tudásbeli színvonal-
különbség van a csoporttagjai között. Ilyenkor kölcsönösen gátolják egymást 
a tanulásban. Itt csakis az otthonról hozott előképzettségben különbségről 
van szó: azokat igyekszünk külön csoportokba helyezni, akikről tudjuk, hogy 
jobb iskolákból jöttek, többségük jobb felkészültségű. Itteni eredményeik 
alapján, tanév közben azonban nem folytatunk szelekciót, mivel ezt már r é -
gebben kipróbáltuk és bebizonyosodott, hogy az úgynevezett "gyenge" cso-
portban az egyéni eredmények a korábbi csoportban elért eredményhez ké-
pest még tovább süllyedtek — egyenes arányban a követelmény csökkenésé-
vel. 

Ilyen összeférhetetlenség az is, ha a hallgatók országai között törté-
nelmi okokból fakadó súlyos előítéletek, vagy aktuális politikai ellentétek 
vannak /ez még egy országon belül is előfordul, pl. konzervatív kormányok 
hívei és ellenzéke között/, vagy nagyon eltérő kultúra és szokásrendszerek. 

Ezek az ellentétek tulajdonképpen főleg akkor jelentkeznek élesen, ha 
a csoport két részből áll, így két tábor alakulhat ki. Nevelési szempontból 
vagy a homogén csoportot tartjuk jónak, vagy a nagyon sokféle elemből állót, 
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ahol a fent említett konfliktuslehetőségek nem szoktak valóban konfliktussá 
érlelődni, mert az egyedülálló egyén mindenképpen igyekszik előnyös olda-
láról mutatkozni, alkalmazkodni, személyiségét elfogadtatni, míg ha egy 
tábor vagy klikk áll mögötte, ráhagyatkozik arra , hogy "mi ilyenek vagyunk", 
így a rossz szokások polgárjogot nyernek, a két tábor nem próbál egymás-
hoz alkalmazkodni. Az internacionalista nevelés szempontjából is a legjobb 
a heterogén csoport; ellene szólnak viszont nyelvoktatási szempontok, a 
kontrásztivitás eredményeinek alkalmazása az oktatásban csak egynyelvi 
csoportban lehetséges. 

Intézetünktörténetébenacsoportszervezés eleinte csak érkezési s o r -
rendben történt, később a nyelvoktatás érdekében a nyelvi szempontot te t -
tük meg elsődlegesnek. Amellett, hogy a hallgatók rendszertelen érkezése 
miatt ezt sem tudtuk következetesen megvalósítani, kiderült, hogy a csopor-
tok felbontása és átszervezése, ami félévkor a szaktárgyak oktatása mi-
att szükségszerűen bekövetkezett, súlyos károkat okozott nevelési téren. 
A diákok akklimatizációja, szociális beilleszkedése még nem ment végbe 
e r re az időre, a primér közösség, a csoport a családot pótolta náluk, ami 
különösen a fejlődő országold)ól érkezett diákoknál, akik erős, patriarchá-
lis családi közösségekből jönnek, óriási jelentőségű. A jól kialakult, stabil 
csoportközösség támaszt jelent az egyén számára, beilleszkedését segíti, 
a nevelői ráhatások erejét megsokszorozza. 

Ezért visszatértünk a szakirányú, stabil csoportokhoz, ahol megpró-
báltuk a nyelvoktatás szempontjait is figyelembe venni. Arra törekszünk, 
hogy lehetőleg egy, de maximum két nyelv legyen a csoportban, A már em-
lített két tábor kialakulásának veszélye miatt az utóbbi csoportokba nem 
két, hanem esetleg sokféle országból érkezett hallgatókat osztunk be, akik 
vagy az egyik, vagy a másik nyelvet ismerik. Jó, ha a tanár is ismeri eze-
ket a nyelveket. Sajnos, ezek az elvek sem érvényesíthetők maradéktalanul, 
egyrészt az elhúzódó érkezés, másrészt bizonyos speciális szakosítási igé-
nyek miatt — pl. állatorvosok, gyógyszerészek, biológusok, testnevelési 
főiskolások az orvosi szakirányhoz tartoznak, de van olyan igény, hogy őket 
is külön csoportosítsuk, ha van egy-egy csoportnyi belőlük, ugyanígy a ke r -
tészeket, erdőmérnököket, vendéglátóiparosokat az agrár szakirányon be-
lül. A túlzott specializálásnak a nyelvoktatás és az optimális csoportalko-
tás szempontjai mégis határt szabnak. 

Jelenlegi csoportszervezési rendszerünk a sokféle szempont össze-
egyeztetésével próbálja megtalálni az optimumot, ennek érdekében inkább 
váratjuk is a már megérkezett diákokat, hogy a csoport megfelelő összeté-
telben, jó feltételek mellett indulhasson. A nagyon késői csoportoknál e r -
re természetesen már nincs lehetőség. 
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ПРОБЛИШ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУШ 

Мария Ковачи, старший преподаватель института 
(резюме) 

В ряду различных студенческих коллективов, к которым относят-
ся наши студенты, учебные группы имеют особенно важную роль. По-
этому имеет исключительно большое значение, чтобы эти группы мог-
ли стать настоящими коллективами, в котором осуществляется взаи-
мопомощь студентов, и которые в известной степени могут заменить 
семью студентов. Необходимое условие этого - внимательное отноше-
ние к составлению учебных групп. Важно, чтобы исходные знания 
студентов не слишком различались, а также чтобы не направлялись в 
одну группу студенты, между странами которых наблюдаются древние 
исторические или актуальные политические противоречия, хотя бы не 
так, чтобы они могли образовать противостоящие друг другу лагеря. 

Учебные группы вначале были составлены по порядку прибытия 
студентов, затем по языковому принципу, но эта система не оправ-
дала себя, так как в период специализации учебного материала при-
ходилось переорганизовать группы, в составе которых находились 
студенты с различными специальностями. Это оказалось вредным с 
воспитательной точки зрения. За последние годы группы составляют-
ся стабильные, то есть с самого начала на основе специальности 
студентов, а при этом по возможности учитываем принцип языковой 
общности и другие факторы, необходимые для образования хороших 
коллективов. 

DIE ASPEKTE BEI DER HERAUSBILDUNG VON 
UNTERRICHTSGRUPPEN 

Mária Kovácsi, Dozent am 
Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 

Resümee 
Der Student des Internationalen Vorbereitungsinstituts 

gehört zu verschiedenen Kollektiven (z.B. Jugendverband, 
Sprachsektionen usw.) unter denen • spielt aber die Unter-
richtsgruppe die bedeutendste Rolle. Deshalb ist es außer--
ordentlich wichtig, daß wir hier ein gutes Kollektiv her-
ausbilden, in dem sich die Studenten gegenseitig unter-
stützen und welches die Familie .weit von der Heimat ersetzt. 

. t)azu ist die außerordentlich sorgfältige "Zusammenstell-
ung der Gruppen unentbehrlich. Es ist wichtig, daß keine 
allzu großen Nivauunterschiede in den Vorkenntnissen der 
Studenten existieren. Wenn möglich, sollen wir keine solchen 
Studenten in einer Gruppe zusammenfassen, die Angehörige 
solcher Länder sind, die traditionelle oder aktuelle po-
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litische Meinungsverschiedenheiten haben. Wir müssen ver-
hindern 4 daß sich zwei gegeneinander gerichtete Truppen in 
der Unterrichtsgruppe herausbilden können. 

Am Anfang haben wir in unserem Institut die Studenten 
in der Reihenfolge ihrer Ankunft in Gruppen eingeteilt, 
später nach ihren Sprachen.Es hat sich aber herausgestellt, 
daß diese Methoden nicht richtig waren, weil wir mit dem 
Eintritt des Fachunterrichts die Gruppen auflösen mußten, 
'was mehrere erzieherische Nachteile zur Folge hatte. 

Seit einigen Jahren bilden wir vom Anfang an stabile, 
fachbezogene Unterrichtsgruppen, wobei wir nach Möglich-
keit auch die sprachlichen Gesichtspunkte in Betracht 
ziehen sowie auch andere Faktoren, die zur Herausbildung 
von guten Kollektiven unentbehrlich sind. 


