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1. A szaktárgyi oktatás kialakulása 

Az elmúlt 25 év történetére visszatekintve elmondhatjuk, hogy a t e r -
mészettudományi tárgyak intézeti oktatásának mai rendszere hosszú fejlő-
dés eredménye. 

Kezdetben a szaktárgyi ismeretek közlése a nyelvtanárok feladata volt 
a magyar nyelvi órák keretében. Szaktanárok akkor még nem dolgoztak az 
Intézetben. Később is — több éven keresztül —a magyar középiskolákból, 
illetve az egyetemekről felkért oktatók tartottak szaktárgyi órákat. Ez sok 
nyelvi nehézséget okozott a hallgatóknak, mert egy más iskolatípusból ide-
került tanár nem láthatta, nem érzékelhette annyira hallgatóink problémá-
it, mint azok a tanárok, akik nap mint nap együtt voltak velük. Ez utóbbi-
ak jobban tájékozottabbak voltak például az egyes nyelvterületekről érkezett 
hallgatók nyelvi sajátosságairól és szaktárgyi hiányosságairól. 

A természettudományi tárgyak oktatását elsőként az 1964/65-ös tan-
évben alkalmazott 5 tanár — akik közül 4 jelenleg is intézetünk dolgozója — 
alapozta meg. Nevükhöz fűződik a tantervek és a módszertani alapvetés ki-
alakítása. 
Ebben a kezdeti időszakban tananyagként minden szaktárgynál a magyar kö-
zépiskolai/gimnáziumi/tankönyvek anyagát használták. Az intézeti oktatás 
jellegéből következően mindinkább elkerülhetetlenné vált a speciális köve-
telményeknek megfelelő oktatási anyagok készítése. Tanáraink azonnal be-
látták a feladat fontosságát, s így rövidesen egymást követték a szaktárgyi 
jegyzetek. 

Mint szaktárgyi módszer is elengedhetetlen a szemléltetés, nálunk 
ennek külön jelentősége van, mert a vizualitás mint pszichológiai tényező 
nagymértékben segíti a hallgatókat a nyelvoktatásban. Emellett fontos sze-
repe van a kísérletezésnek is . 
A régi épületben már volt kémia előadóterem és szer tár . A biológiának és 
fizikánald egyelőre csak 1—1 kis helyiség jutott "szertár" elnevezéssel. 
Mindenesetre ahhoz képest, hogy az első éveidben semmiféle kísérletre, 
demonstrációra nem volt mód a tárgyi feltételek hiánya miatt, nagy előre-
lépést jelentett ez a lehetőség. 
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Kezdetben még csupán a műszaki, illetve az orvosi szakirányú cso-
portok kaptak előképzést. Később folyamatosan e tekintetben is differenci-
álódtak a csoportok, és a választott szakiránynak egyre jobban megfelelő 
tematika szerint tanulhattak. A tanévet többnyire beszámoló, nem vizsga 
zárta le . Évközben még nem történtek a szakmai előrehaladást mérő é r t é -
kelő vizsgálatok. 

Az Intézet "nagy korszaka" —ha szabad ezt a kifejezést használnom — 
1967-ben kezdődött. Ekkor növekedett meg lényegesen a szaktanári létszám. 
Ennek a tanári együttesnek javarésze szintén velünk ünnepel, megtalálták 
helyüket a pedagógus pályának ezen a speciális területén, törzstagjai az 
Intézetnek. Jómagam is közéjük tartozom, s azóta a saját tapasztalataim 
alapján is tudom mérni és értékelni azt a folyamatos fejlődést, amely az 
Intézet munkáját jellemzi. 

П. Az elmúlt 10 év során történt fejlődés eredményei 

Ahhoz, hogy az Intézet ezt az utat megtehesse, számos feltétel meg-
teremtésére volt szükség. Ezek három fő csoportjáról: a személyi, tárgyi 
és módszertani feltételekről kívánok beszélni. 

1. Személyi feltételek 

A már említett szaktanári létszám bővítése folyamatosan történik az 
egyre növekvő hallgatói létszámtól függő igények alapján. Fiatal pedagó-
gusokat is szívesen fogadunk, mert a pályakezdők könnyebben sajátítják el 
azokat a módszereket, amelyekkel hallgatóinkat eredményesen lehet felké-
szíteni. Azőpatronálásuk, a tapasztalat átadás a régebben itt dolgozók fe la-
data» A színvonalas oktatás elsőrendű bázisa ugyanis a rátermett, és szak-
mailag jól felkészült tanári kar . A szakmai felkészülte ég színvonalának eme-
lése érdekében állandó nyelvi, szakmai és politikai-ideológiai továbbképzés 
folyik intézetünkben. Intézeti pálvázatokon eredményesen vesznek részt t a -
náraink, jó részük végez kutatómunkát a módszertan területén is „ Rendsze-
resen publikálják eredményeiket — például — az Intézeti Szemlében. Ugyan-
csak többen tettek már állami nyelvvizsgát, tanulnak idegen nyelvet« Tudo-
mányos fokozat elnyerése érdekében is dolgoznak tanáraink. 

2. Tárgyi feltételek 

Az eredményes oktatásnak természetesen vannak tárgyi feltételei i s . 
Ezek megteremtése, az ellátás folyamatosságának biztosítása, színvona-
lának emelése az Intézet egyik központi feladata. 

a) E feltételek közül elsőnek említem a tankönyvek és a jegyzetek 
írásait . Mint már említettem, a kezdeti időszakban is nyilván-
való volt, hogy a speciális követelmények speciális tankönyveket 
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igényelnek. Ezért megkezdődött a szaktárgyi jegyzetek, tanköny-
vek írása. 
Ma már minden szakcsoport rendelkezik jegyzettel, amelyek s e -
gítik a hallgatók egyéni tanulását, és az egységes ismeretanyag 
forrását biztosítják. Ahol a r ra szükség van, így a példatárak t e -
rületén, ott a középiskolai, illetve az egyetemi példatárakat is hasz-
náljuk. Jelenleg is folyamatban van néhány jegyzet írása, átdolgo-
zása, valamint a Tankönyvkiadó Vállalat útján történő megjelente-
tése . Az átdolgozások a később ismertetendő módszertani eredmé-
nyek alapján készülnek. 

b) A szemléltetés, a kísérletezés feltételeinek biztosítását szolgálják 
a szertárak. Mivel az Intézet fejlődése során napjainkban már két 
épületben folyik szaktárgyi oktatás, így feltétlenül nagy eredmény 
az, hogy mindkét helyen azonos feltételeket sikerült teremteni. 
Ez azt jelenti, hogy szertáraink szinte minden lényeges demonst-
rációs eszközből duplikáttal, más eszközökből sorozatokkal ren-
delkeznek. Fejlesztésük jelenleg kielégítő. Arra törekszünk, hogy 
a legkorszerűbb oktatási segédeszközökkel szerelhessük fel azokat. 
Jelentős számban alkalmazzuk a vetítőgépeket /Aspectomat, dia-
film, hurokfilmvetítők, írásvetítők/, továbbá modellek, mikrosz -
kópok, faliképek és falitáblák, valamint magnetofonok egészítik ki 
a sor t . 

c) A szaktárgyi órákon való szemléltetés és kísérletezés fontosságá-
nak előtérbe kerülése" a szaktárgyi kabinetek kialakítását törvény-
szerűen maga után vonta. Ma már van néhány jól felszerelt szake-
lőadó termünk. 
E felszereltség értékét csak növeli az, hogy tanáraink a szükséges 
anyagot, programot folyamatosan és öntevékenyen készítik e l . 

3. A módszertan fejlődése 

Oktatásunkban a legkorszerűbb módszerek alkalmazására törekszünk. 
Ezek között vannak olyanok, amelyek csak az előkészítés során alakulhattak 
ki, és csak nálunk használhatók. Nagy figyelmet fordítunk többek között a r -
ra , hogy a hallgatóknak az előképzettségüktől függően mikor kell csak nyel-
vi és mikor kell szakmai magyarázatot is adni. 

Bizonyos fogalmak megértésére kiválóan alkalmas a szemléltetés. 
Kitűnően hasznosítjuk azonban a nemzetközi jelrendszer adta könnyítési le -
hetőségeket i s . 

Eredménnyel alkalmazott módszerünk az is, hogy a hallgatók felké-
szültségéről még hazájukban igyekeztünk tájékozódni írásbeli tesztfelada-
tok kiküldésével. A hallgatókmegérkezése után felmérő dolgozatok Íratásá-
val térképezzük fel ismereteiket. E dolgozatok tájékoztatnak bennünket egy-
részt az ismeretek mennyisége, másrészt pedig az otthon követett oktatá-
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si rendszer, illetve módszerek felől. Ezek birtokában tudunk dönteni a cso-
portbeosztásokról, illetve az itt követendő módszerekről. 

Módszertani munkánk egyik legfontosabb területe a tantárgyi köve-
telmények meghatározása volt. Követelni ugyanis csak attól a hallgatótól 
lehet, akinek adtunk is. A szakcsoportok gondosan kidolgozták azt a köve-
telményrendszert, amely a hallgatók teljesítőképességét nem lépi túl, de 
amely feltétlen szükséges ahhoz, hogy hallgatóink eredményesen kezdhes-
sék el felsőfokú tanulmányaikat hazánk különböző oktatási intézményeiben. 

A megtanítandó tematikát a Tanterv rögzíti. Előrelépésünket ezen 
a téren az is bizonyítja, hogy az elmúlt 20 év során kialakított tanterv t a -
pasztalatai alapján, valamint a fogadó intézmények igényeinek figyelembe-
vételével most készült el második tantervünk. Ez már a szakirányok n a -
gyobb mérvű differenciálódását is lehetővé teszi . 
A tanterv igényli, de automatikusan létre is hozza azt a fegyelmet, mely az 
jntézet minden tanárára kötelező. Ennek megtartása biztosítja az egységes 
felkészítést és az egységes számonkérést évközben és a vizsgákon egyaránt. 

Errő l az egységességről még néhány dolgot részletesebben kívánok 
megemlít eni. 

Az évközi munka ellenőrzése központi írásbeli dolgozatok íratásával 
is történik. E rendszert az 1969-70-es tanévben próbáltuk ki, és azóta 
— hatásosságára való tekintettel — állandósítottuk. A cél, mint említettem, 
az egységes követelményszint biztosítás a volt. Ahol a tantárgy jellege meg-
engedi, ott a teszt-feladatos módszert alkalmazzuk. 

Oktatásunk két-féléves rendszere alapján félévkor és év végén szóbeli 
és írásbeli vizsgák segítségével állapítjuk meg hallgatóink felkészültségét. 
E vizsgák anyaga szintén központi, éppen az egységes követelmény kialakí-
tás a erdekében. A vizsgák előtt régebben tételjegyzéket adtunk ki, ezt azon-
ban a vizsgára váló felkészülés formálissá válása miatt megszüntettük. Azt 
tapasztaltuk ugyanis, hogy a hallgatók csak az egységes tételek megtanulá-
sá r a koncentráltak, s eközben éppen emiatt nem látták az egész tananyagot 
összefüggéseiben. Úttörő, de kezdettől bevált módszer volt, hogy a hallga-
tó egy konkrét feladat megoldása után az ezzel kapcsolatos elméleti i s m e -
reteiről adjon számot. 

A hallgatók tanulmányi eredményének értékelése komplex módon t ö r -
ténik. Az évközi teljesítmény—tanórákon való szereplés, aktivitás, í r á s -
beli dolgozat—alapján kapják a gyakorlati, a vizsgán mutatott felkészültsé-
gük szerint pedig a szóbeli érdemjegyet. A jó tanári munka és a hallgató 
kellő vizsgái felkészülése esetén e két osztályzat között túl nagy különbség 
nem alakulhat ki . A végső érdemjegyet ezek figyelembevételével állapítja 
meg a vizsgabizottság. 

Figyelmet fordítunk a hallgatók tanórán kívüli foglalkoztatására is , 
amely nem korlátozódhat csupán a tanórán hallottak megtanulás á ra . A fela-
datmegoldó készség, valamint a probléma-meglátás fejlesztése érdekében 
kapnak külön házi feladatokat. Itt a hallgatókkal való differenciált foglalko-
zásra alkalmasnak bizonyult, hogy a tanár külön megjelölte a mindenki szá-
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mára megoldandó feladatokon kívül azokat is , amelyeket a jobb előképzett-
ségű, mélyebben érdeklődő hallgatók oldhatnak meg. Pozitív tapasztalat az, 
hogy ez a módszer a gyengébbekre is serkentően hat. Azok részére , akik-
nek a tanórán hallottak nem elegendőek az anyag megértéséhez és e lsa já t í -
tásához, külön korrepetálási és konzultációs lehetőségeket szervezünk. 
A jobbak részére évközi feladatmegoldó versenyt írunk ki, év végén pedig 
az intézeti tanulmányi versenyen vehetnek részt a kiemelkedő eredményű ' 
hallgatóink. 

A hallgatókkal való kommunikáció megkönnyítése érdekében folyama-
tosan végezzük a szakszavak, szókapcsolatok gyűjtését, és szoros együtt-
működés folyik a nyelvtanárokkal ezek megtanítására. 

IJjra meg kell említenem ezen a helyen is azokat az eredményeket, 
amelyekről a kísérletezés és demonstráció fejlődése kapcsán már szóltam. 

A házilag előállított tansegédletek — írásvetítőre készített fóliák, a 
hallgatók teljesítményének gépi mérésére alkalmas teszt sorozatok — szin-
tén eredményes módszertani tényezőknek bizonyultak. 

Az oktatási-nevelési feladataink további tökéletesítésében jelentősek 
a fogadó intézményeknél évenként tett látogatások, s nem utolsósorban a 
társintézményekkel kiépült aktív, eredményes és gyümölcsöző kapcsolat-
rendszerünk és tapasztalatcseréink. 

Befejezésül elmondható, hogy a szaktárgyak oktatásának rendszere a 
Nemzetközi Előkészítő Intézetben kialakult, problémaköre és feladatai k i -
rajzolódtak. A továbbiakban a tar talmi munka színvonalának emelésén kell 
fáradoznunk. 

СИСТЕМА И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 

Эндре Черфей, старший преподаватель института, 
заместитель заведующего спецгруппой Математики и 

физики 
(резюме) 

Учебная и воспитательная работа в МПИ, а в рамках этого и 
преподавание специальных предметов имеет ряд особенностей по 
сравнению с работой других учебных заведений страны, Нынешняя 
система преподавания является результатом развития около 15 лет. 
В методах и проблемах преподавания специальных предаетсв можно 
обнаружить общие черты. 

Система преподавания естественных наук фошируется по требо-
ваниям и запросам ВУЗов, в которых наши студенты будут продолжать 
учёбу. Изменение требований отражается в реформе учебных программ, 
в результате которого в 1977 году на новых основах начался учеб-
ный процесс. 
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Всесторонне стремимся к тому, чтобы использовали опыт оте-
чественных учебных заведений приспосабливая к особенностям нашего 
института. 

Координация обучения языку и специальным предметам является 
нашей повседневной задачей. 

Наши преподаватели - как и преподаватели зарубежных подгото-
вительных заведений - своей постоянной методической работой, со-
ставлением новых учебников, учебных пособий, стремлятся сделать 
всё эффективней нашу учебную работу. 

DAS SYSTEM UND DIE AUFGABEN DES FACHUNTERRICHTS 
IN DEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN FÄCHERN 

Endre Csörföly, Dozent, stellvertretender Leiter 
der Sektion für Mathematik und Physik am 

Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 
Resümee 

Der Fachunterricht sowie die anderen Gebiete unserer 
Arbeit im Internationalen Vorbereitungsinstitut weisen—in 
Bezug, auf den Unterricht an anderen Institutionen Un-
garns — eine ganz spezifische Situation auf. Das System 
des Fachunterrichts ist ein Ergebnis einer etwa fünfzehn-
jährigen Entwicklung. 

In der Methodik und in der Problematik aller natur-
wissenschaftlichen Fächer kann man gemeinsame Charakter-
züge feststellen. Das System des Fachunterrichts hat sich 
auf der Basis der Anforderungen der verschiedenen Hoch-
schulinstitutionen herausgebildet, und dementsprechend 
entwickelt es sich auch heute noch weiter. In unserer 
Lehrplanreform kommt zum Ausdruck, wie wir mit der Ent-
wicklung der Anforderungen Schritt halten. Im Studienjahr 
1977/78 begann der Unterricht nach den neuen Lehrplänen 
und Studienprogrammen. 

Wir bemühen uns weitgehend, die Erfahrungen und die 
neuen Methoden der ausländischen Partnerinstitutionen ken-
nenzulernen und diese nach unseren Möglichkeiten zu ver-
wenden. 

Die Koordinierung des Sprach- und Fachunterrichts ist 
unsere tägliche Aufgabe. 

Unsere Mitarbeiter — wie auch die Kollegen in unseren 
Partnerinstitutionen — machen durch die Gestaltung und 
Neugestaltung von Lehrbüchern, Hilfsmaterialien, Veran-
schaulichungsmitteln unseren Unterricht immer wirksamer. 
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