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TANTERVI KÉRDÉSEK: 

Dr. Hoschke Károlyt 

Célok, feladatok és követelmények a NEI ú.1 tantérvében 

Befejezéséhez közeledik a NEI új nevelési és oktatási tervé-

nek készítése. A tervhez kapcsolódóan mintegy húsz-huszonöt cikk, ta-

nulmány, vitaanyag készült. Kérésünkre a legtöbb egyetem és főiskola 

elküldte tantervét. Néhány tantervelmélettel foglalkozó irodalmat is 

hozzáférhetővé tettünk a tantervet készítők számára. E cikk megírásá-

ig a következő tantervfejezetek készültek el: 

Az elkészült részből úgy gondolom, hogy a NEI-ben folyó oktatás célja-

ival, feladataival ás követelményeivel - vagy ahogyan a hármat együtte-

sen a szakirodalom nevezi - az oktatás célrendszerével külön is érdemes 

foglalkozni? 

Az oktatási tervek célrendszerének három fő elemejpontosabban 

"alrendszere" a következőt 

az elvi alapokat meghatározó célok. 

valamint a tanulók teljesítményét megfogalmazó követelmények. 

A feladatok és a követelmények valójában egymással párhuzamosan futó 

alrendszerek, ugyanis a követelmények lényegében azt fejezik ki a ta-

a szakirányok óratervei, 

az oktatás céljai és feladatai, 

a tantárgyak tanagyagai és követelményei 

Befejezés előtt állnak: a nevelésre vonatkozó célrendszer, 

a nevelés- és az oktatás módszerei és 

a tanítás eszközrendszerei oímű fejezetek 

az oktatók tevékenységét kifejező feladatok 

oldaláról, amit a feladatok a tanár oktatói te-

vékenységére vonatkozóan 
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A NEI tantervében megfogalmazott oktatási célokat, feladatokat 

és követelményeket a tanterv készítésére felkért kollégák az egyetemi 

és főiskolai tantervek, az utóbbi években megjelent pedagógiai irodal-

mak, az intézetben készült tanulmányok és nem utolsó sorban a külföl-

diek oktatásában szerzett tapasztalatok alapján állították össze. 

Az egyes fejezetek megírására a felkéréstől számítva legalább 

félév állt a tantervkészítők rendelkezésére. Úgy tűnt, hogy ez az idő-

szak elegendő volt az irodalomban való tájékozódásra, a gondolatok ér-

lelésére, a megbeszélésekre^ és általában növelte a kollégák alkotóked-

vét a tantervkészítésben. 

Többen fedeztek fel a NEI-ben folyó oktatásban is hasznosít-

ható értékeket az elolvasott szakirodalmakban. Az előző 1977-ben meg-

jelent tantervhez viszonyítva nemcsak részletesebbé vált az egyes fe-

jezetek kidolgozása, de szakszerűbbé, indokoltabbá és remélhetőleg re-

álisabbá is. Bár a követelmények realitása általában sok vitára ad o-

kot, különösen így van ez a NEI-ben, ahol a hallgatók előképzettsége, 

nyelvezete, kultúrája, neveltetése rendkívül eltérő, és ahol az okta-

tási idő viszonylag rövid. 

Az új oktatási tervben megfogalmazott célrendszer arról győz-

heti meg az olvasót, hogy kollégáink tájékozottsága, felkészültsége és 

tapasztalata sok tekintetben gazdagodott az elmúlt évek során. 

Az oktatómunka feladatai és követelményei kiterjednek a szak-

tárgyak és a nyelv közötti koncentrációra éppen úgy, mint az egyes 

szaktárgyak közötti fejezetek összehangolására. Pl. a biológia tanterv-

ben feladatként és követelményként egyaránt megfogalmazást nyert a fi-

zika és kémia ismeretek, összefüggések szerepeltetése. 
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Örvendetes jelenség a gyakorlati tevékenységek /mikroszkóp, 

műszerhasználat, kísérletek/ megfogalmazása a követelményrendszerben. 

Ezért e fejezetek az intézet technikai eszközeinek fejlődését is fi-

gyelembe veszik. 

Helyt kapott a célrendszerben az önálló tanulásra való neve-

lés, a tankönyvekkel, táblázatokkal, szótárakkal való önálló tanulói 

tevékenység. 

Következetesebb és helyénvalóbb lett a pedagógiai terminológia 

használata. Az "ismerje fel", "oldja meg", "találja meg az ok- okozati 

összefüggéseket", "reprodukálja", "alkalmazza" ... stb. terminus 

technikusok használata nemcsak változatosabb, de az egyes fejezetekre 

vonatkozóan megfelelőbb] mint az előző követelményekben. 

Pontosabb megfogalmazást nyertek a jártasságok, a készségek 

és képességek fogalmai is. Korábban gyakran találkozhattunk pontatlan-

ságokkal ezen a téren. A pedagógiai szakirodalom felhasználása rácáfolt 

arra a nézetre, miszerint a magyar vagy más külföldi középiskolai tan-

tervi elvek a NEI-ben egyáltalán nem alkalmazhatók. A kollégák tapasz-

talata a legtöbb eectben kiszűrte azokat a tanterveimé?eti "sugalma-

kat", amelyek a külföldiek oktatásában nem megvalósítható ideák lenné-

nek. Az elvétve előforduló "illuzórikus" megfogalmazások a későbbi szer-

kesztésben kiküszöbölhetők. 

A tantervek készítése során és azt megelőzően is sokféle né-

zet, vélemény és ellenvélemény, indoklás és cáfolat hangzott el, ame-

lyek az ilyen jellegű munkavégzés szinte elkerülhetetlen velejárói. 

A legnagyobb gondokat és vitákat kiváltó okok&t az egyete-

mek szükségletei és a NEI lehetőségei között adódó különbségek szol-

gáltatják. Egyes nézetek szerint valamennyi szempontot alá kell ren-



delni a felsőoktatás igényeinek. Ez röviden azt Jelenti, hogy aki nem 

felel meg az egyetemi követelményeknek, az nem nyerhet felvételt. A 

megfogalmazás igazságával nem igen lehet vitatkozni, azonban az is 

tény, hogy a követelményeknek mindig is tekintettel kell lenniük a 

valós lehetőségekre. Ismeretesek olyan magyar felsőoktatási intézmé-

nyek, amelyekbe alacsonyabb pontszámmal is "be lehet jutni". Az is 

ismert jelenség, hogy némely magyar diák is csak többszöri nekifutás 

után - előkészítő tanfolyamok, esetleg más korrepetálási segítség-

gel - nyer egyetemi felvételt. Tehát a követelménynél bizonyos "ki-

futási idő" figyelembe vétele is célszerű. Ismert tantervelméleti 

terminológia a "minimum követelmény", amely nem a követelmény leszál-

lítását jelenti, hanem azt a követelményszintet, amelynek teljesíté-

se esetén a tanuló időt és módszertani segítséget nyerhet a "hátrá-

nyok"lekiizdésére. Egyes fejlődő országok hallgatóival kapcsolatban 

ez a tolerancia indokolt, és mind a tantervi célrendszerben, mind pe-

dig a módszertanban ezt figyelembe kell vennünk. Ilyen megoldásokra 

való törekvés tapasztalható több tantervben is, amelyekben a gyenge, 

a közepes és a jó előképzettségű hallgatók részére differenciált ok-

tatást irányoznak elő. 

Minden tanévben akad néhány olyan eset is, amikor bizonyos 

képességek vagy előképzettségi hiányok belátható időn belül nem pó-

tolhatók. Ezekben az esetekben más - esetleg középfokú - oktatás-

szervezés lehet célravezető. Ez utóbbi azonban nem tantervi kérdés. 

A célrendszer megfogalmazásánál a kollégák észrevehetően 

ügyeltek arra, hogy a célok, feladatok és követelmények megfelelje-

nek a felsőoktatás követelményeinek. Figyelembe vették az egyetemi 

tanterveket, az általában ismert lehetőségeket, és igyekeztek a tan-
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anyagot úgy összeállítani, hogy a hallgatók beilleszkedését lehető-

vé tegyék az egyetemi tanulmányok I* tanévére, /A megoldás nem min-

den tantervben érvényesülhet maradék nélkül, mivel az egyes egyete-

mek I. tanévét illetően olykor eltérések vannak a tananyagokban./ 

Úgy tűnik, hogy bár a tantervek készítőinek többsége tisz-

tában van a lehetőségekkel, mégis a célrendszer megfogalmazásában 

néha optimistábbak voltak, mint azt a körülmények lehetővé teszik. 

Ennek egyik oka az igényességre való törekvés, az a hivatástudat, a-

mely a maximális lehetőségek kihasználására ösztönöz. Egyfajta egész-

séges optimizmus szükséges is a felelősségteljes munkához. 


