
Megtanulunk-e tanítani? 
Hogyan válik az elsős hallga-

tóból általános, vagy középisko-
lai tanár? Milyen módon készül-
hetnek fel leendő pályájukra, s 
tudnak-e^ fel akarnak-e készül-
ni? 

A felkészülés lehetőségei töb-
bé-kevésbé adottak, már az „al-
sóbb" évesek számára is. Mind 
a főiskolán, mind az egyetemen 
SÍZ első évek a megfigyelés 
korszakai. A hallgatók a gya-
korló iskolák óráit látogat-
ják. Magabiztosan nyilatkoznak 
a felsőbb éves „kistanár" hibái-
ról, tévedéseiről. Jól hangzó 
szakszavakkal akarják ámulatba 
ejteni szákvezetőjüket és egy-
mást Nem csoda, hisz ők min-
dent megtanultak — elméletben. 
Kiválóan vizsgáztak pszicholó-
giából, pedagógiából, nevelés-
elméletből — mégis, ha ők lép-
nek a katedrára, ugyanolyan ta-
nácstalanok, mint azok akiket 
korábban bíráltak. S ugyanúgy 
nem tudják összhangba hozni 
elméleti tudásukat a gyakorlat-
tal, mint elődeik, 

A képzés funkciója 
és eredményessége 

Az egyetemi, főiskolai tanár-
képzés feladata szakmailag és 
pedagógiailag jól felkészült ta-
nárokat nevelni. Megfelel-e a 
képzés menete és módszere en-
nek a funkciónak? — erre ke-
restünk választ erről faggattuk 
az utolsó éves hallgatókat Mind-
annyiuknak ugyanazokat a kér-
déseket tettük fel, tekintet nél-
kül Intézményre és szakra. Kér-
déseink a következők voltak: 

1. Mennyiben jelent változást 
* hallgatók számára az elméleti 
felkészítés után a gyakorlati 
munka? 

2. Hogyan értékelik a szakve-
zetők a jelöltek kezdeményező-
készségét, önállósodási törek-
vését? 

3. Hasznosak-e a hospitálási 
érák, s ha igen miért? 

4. KeU-e változtatni az egye-
temi, főiskolai tanárképzés me-
netén, 8 ha igen, hogyan? 

5. Sem kellene-e nagyobb 
hangsúlyt fektetni a gyakorlati 
Képzésre? 

A jelöltek válaszai: 
Wolter Mária, ötödéves ké-

mia—fizika szakos egyetemi hall-
gató: • « ' 

— Az előzetes elméleti kép-
zés után csak az ötödik év ele-
jén kezdjük a hospitálást és a 
tanítást. Ez lenne a tulajdon-
képpeni gyakorlati képzésünk. 
Az első órákon mégis bizonyta-
lanok vagyunk, mert hiába sa-
játítottunk el kiváló elméleti 
dolgokat, az alkalmazásuk még-
sem megy. Magamban ezt úgy 
fogalmaztam meg, hogy a „hely-
zetgyakorlatok" hiányoznak ne-
künk. Nyilvánvaló, ezt a gyakor-
lat során szerzi meg az ember, 
de induláskor sem ártana egy 
kevés ilyesfajta rutin. 

Szakvezetőm — Bogáti 
László, kémia szakos tanár — 
a Ságvári Gyakorló Gimnázium-
ban rengeteg gyakorlati fogással 
ismertetett meg, egész pályámra 
szóló tanácsokkal látott el. Nem-
csak szakmai képzettsége, hanem 
pedagógiai érzéke, a gyerekekkel 
szembeni magatartása is követen-
dő példa számomra ötleteinket 
meghallgatta, s ha azok a tan-
anyag hatékonyabb bemutatá-
sát Szolgálták, alkalmazhattuk is. 

— A hospitálási órák nemcsak 
a fent említett okok miatt hasz-
nosak, hanem a pyerekekkel való 
kapcsolatteremtés miatt is. 

— Ügy találom, szakmódszer-
tani felkészültségünk — csak 
TTK-s hallgatókról beszélek —, 
megfelelő, de az általános peda-
gógiai—didaktikai képzést hiá-
nyosnak vélem, mert mi taní-
tunk és nevelünk egyszerre. Se-
gíteni ezen úgy lehetne, ha több 
osztályfőnöki, esetleg világnéze-
ti órát látogatnánk. Ott ugyanis 
a pedagógus nemcsak szaktanár, 
hanem nevelő is egyben. 

— Feltétlenül fokozni kellene 
a gyakorlati képzés hatékonysá-
gát elsősorban korábban meg-
kezdett óralátogatásokkal, peda-
gógiai—pszichológiai megfigye-
lésekkel. 

Sík Péter, ötödéves magya r -
angol szakos hallgató: 

— Nem divatból bírálom a 
pedagógiai tanszék munkáját 
hanem negatív tapasztalataim 
miatt. Úgy tűnik számomra, hogy 
a modern pedagó»iához kevéssé 
alkalmazkodik a tanszék, túlha-
ladott álláspontokat képvisel 
Időnként A képzés alatt soha-
sem esett szó például a szentlő-
rinci kísérleti iskoláról. Maka-
renkót viszont .megismertük, de 
szerintem nem éppen a legfonto-
sabb oldaláról. Az sem helyes, 

hogy akik nekünk pedagógiát ta-
nítanak, nem a gyakorlatból in-
dulnak ki, pedig a tanszék fel-
adata éppen az lenne, hogy az 
elméleti képzés során gyakorla-
ti útmutatókkal szolgáljon. 

— Hospitálásomat és tanítási 
gyakorlataimat a Ságvári és a 
Tömörkény gimnáziumokban vé-
geztem. Szerencsés voltam, mert 
oaindkét szakvezetőm „szabad 
kezet" adott az óravezetések so-
rán. Ez természetesen csak any-
nyit jelentett hogy osztálytípu-
sofcnak és az anyagrészeknek 
megfelelően mutathattam be az 
új témákat alakíthattam az óra 
menetét Erre szükség is volt. 
mert a gimnazisták nincsenek 
önálló véleményalkotásra kény-
szerítve, passzívak Eleinte ez 
akadályozott a munkámban, de 
később szóra bírtam őket Sze-
rencsére szakvezetőim nem vesz-
tek el a külsőségekben, a fölös-
leges formai egységek követelé-
sében sem Ez nem az óraváz-
lat elengedését jelentette, ha-
nem a lényeg hangsúlyozását. 

— Rendkívül sok órát látogat-
tam a kötelező óraszámokon fe-
lül is. Általános iskolákban is 
jártam, hogy lássam az „alapot", 
amire építeni lehet. így alkal-
mam nyílt megismerni különbö-
ző tanári módszereket, pedagógu-
si magatartásokat. Nem egv pil-
lanat volt, amiko^ a*t gondol-
tam magamban, „jaj, csak ezt 

örültem, a lehetőségnek, hogy 
végre kipróbálhatom szakmai és 
pedagógiai jártasságomat. Rend-
kívül sok ötletet, új kezdeménye-
zést láttam, s próbáltam ki ma-
gam is. Végre alkalmam nyílt 
a gyerekekkel igazi, emberi kap-
csolatot létesíteni, kicsit alapo-
sabban megismerni őket Még-
sem helyeslem a kötelezően elő-
írt osztályfőnöki órák megtartá-
sát, hisz két-három hét alatt rit-
kán alakul ki olyan viszony 
„kistanár" és gyerek között, 
hogy például a szexuális neve-
lés kérdéseiről őszintén lehessen 
beszélgetni velük. 

— A főiskolai képzés menetén 
feltétlenül változtatnék. S a leg-
elején kezdeném, a felvételinél. 
Magasabbra helyezném a mér-
cét, mert ahhoz, hogy valaki 
nemzedékeket tanítson, elsősor-
ban szakmailag kell megfelelő 
felkészültséggel rendelkeznie. 
Továbbá csökkenteném az elmé-
leti képzést, s korábban kezdhet-
ném a tanítási gyakorlatokat Ez 
elengedhetetlen feltétele a jó 
tanárképzésnek. S ezzel egyben 
az utolsó kérdésre is választ ad-
tam. 

Bár csak három hallgató vá-
laszait jegyeztük le, nyugodtan 
elmondhatjuk, sokak véleményét 
tükrözik e sorok. Nemcsák ők 
hárman tartják túlzott mértékű-
nek az elméleti alapozást, nem-
csak ők hiányolják a gyakorlati 

Lapunk értékelése 

„Kistanár — gyakorlóban" (Fotó: Szabó István) 
nehogy így csináljam". De a ke-
vésbé jó órákból is tanultam! 

— Négy évre csökkenteném az 
egyetemi évek számát hisz olyan 
minimális óraszámban tanítunk, 
hogy azt a negyedéves tanulmá-
nyi és vizsgakötelezettség, sőt 
a szakdolgozat elkészítése mel-
lett is elbírnánk. Viszont külön-
választanám a pedagógus és a 
bölcsészképzést, mert a pályázati 
rendszer ellenére sem akar, vagy 
tud mindenki pedagógusként el-
helyezkedni.* 

— A képzés hatékonyabb len-
ne fakultatív és korábban meg-
kezdett hospitálásokkal. Azt sem 
tartanám elképzelhetetlennek, 
ha a pedagógiai szemináriumo-
kat szegedi, vagy Szeged kör-
nyéki iskolákban „tartanák", i 
az órák után elemeznénk a lá-
tottakat Így kapcsolódna össze 
az elméleti és a gyakorlati kép-
zés. 

Kolthay Ildikó, negyedéves 
történelem—orosz szakos főis-
kolai hallgató. \ 

— Szerintem a főiskolai elmé-
leti felkészítés elegendő, sőt né-
ha túlzott mértékű. Talán nem 
izgulnánk úgy az első óráink 
előtt ha korábban kezdenék a 
szakmódszertani képzést illetve 
a szakos hospitálásokat. 

— A tanítást a harmadév má-
sodik félévében kezdjük, s ekkor 
még nem is baj, ha nem kapunk 
túl nagy szabadságot. Később 
szakvezetőink már igyekeznek 
figyelembe venni egyéni elgondo-
lásainkat is, sőt lehetőséget ka-
punk ezek gyakorlására is. Orosz-
ból sajnos már több a kötöttség, 
nehezebb betörni egy-egy ötlet-
tel. Sokszor nem is azt nézik, 
hogy sikerült-e a gyerekeknek 
elsajátítaniuk az anyagot tehát 
nem az eredményt, hanem hogy 
betartottuk-e a szótanítás min-
den lépését. 

— A harmadévben tett óralá-
togatásaink, s az azt követő meg-
beszélések hasznosak voltak, de 
az igazi gyakorlatot az egyhóna-
pos vidéki tanítás alkalmával 
szereztük meg. (Az előtte, a gya-
korlókban levezetett négy-öt óra 
tárgyanként ugvanis minimális.) 
Tanítási gyakorlataimat a kecs-
keméti Zrínyi Ilona általános is-
kolában végeztem, ahol volt ta-
náraim lettek a szakvezetőim. 
Ez azért volt jelentős, mert nagy-
mértekben elősegítette az őszin-
te, segítő kritika elfogadását 
Leginkább a teljes önállóságnak 

ismeretszerzés több lehetőségét 
A jelpltek többsége — már al^ik 
komolyan veszik'a tanítás ügyét 
— szintén magasabb óraszámban 
szeretne tanítani, s korábban kez-
dené a gyakorlati munkát. 

A másik oldal 
A kérdés objektív megközelí-

téséhez azonban elengedhetet-
lennek tartottuk a szakvezetők 
véleményét is megtudni. Arra a 
kérdésre, mennyire elégedettek 
a hallgatók szaktárgyi tudásával, 
nem kaptunk egyértelműen po-
zitív választ. Főként az általá-
nos iskolák szakvezetői kifogásol-
ták a legalapvetőbb szakmai is-
meretek hiányát, s számtalan 
példával bizonyították a jelöltek 
súlyos tárgyi tévedéseit Szinte 
minden megkérdezett panaszko-
dott a „kistanárok" rossz helyes-
írására, beszédtechnikai és fogal-
mazásbeli hibáira. Mint kiderült 
ugyancsak gondot okoz az utol-
só éves főiskolás, egyetemista 
számára szaktárgyi ismeretéinek 
a világnézeti neveléssel való 
összekapcsolása. Ügv véliük. ép-
pen az ilyen jellegű problémák 
tennék szükségessé az elmélet és 
a gyakorlat összhaneiának meg-
teremtését. Ezért lenne szükség 
arra. hogy az egyetemi és a fő-
iskolai neveléstudományi tan-
székek oktatói szorosabb kap-
csolatot tartsanak a gyakorló is-
kolákkal, azok pedagógusaival. 
Nagv hasznát vennék a szakveze-
tők és a hallgatók is. ha a tan-
székek munkatársai gyakrabban 
látogatnák a jelöltek óráit, s ha 
ezeket a konkrét órákat — a 
tanszékek által előre kidolgozott 
szempontok alapján — a szakve-
zetőkkel közösen elemeznék. Jo-
gos ieény a hallgatók és a szak-
vezetők részéről egyaránt a lá-
togatható és a tanítható órák 
számának növelése. Ehhez ter-
mészetesen bővíteni kellene a 
gyakorló iskolák körét. Tehát 
több „bázis iskolára" lenne szük-
ség a városban, ahol megfelelő 
szaktanárok seeítenék a gyakorló 
haHtmtók munkáját. 

E vélemények és gondolataink 
közreadásával célunk nem az 
érintett felek bírálata, elmarasz-
talása volt. hanem a fievelem-
felkeltés. Végtére is nem kis do-
lopr^l van szó — a invő nem-
zedékeit oktató-nevelő pedagó-
gusokról. 

GRŐF ROZA 

A Szegedi Egyetem című lap 
tevékenységét 1979. március 1-én 
elemezte az MSZMP József Atti-
la Tudományegyetemi végrehajtó 
bizottsága, a SZOTE és a JGTF 
párt- vezető testületeinek képvi-
selőivel közösen tartott ülésén. 
A testület elé terjesztett jelentés-
ben, s a tárgyalás során az ülé-
sen megállapították, hogy a Sze-
gedi Egyetem XVI. évfolyamában 
megjelent 16 nyolc oldalas lap-
szám azt bizonyítja, hogy az új-
ság az elvárásoknak megfelelően, 
színvonalasan adott áttekintést 
a három szegedi felsőoktatási in-
tézmény életének legfontosabb 
eseményeiről, az oktató-nevelő 
tevékenység, a szocialista szak-
ember képzés leglényegesebb 
momentumairól, sajtóműfajilag 
is változatosan igyekezett napi-
renden tartani a soron levő, 
meghatározó jelentőségű felada-
tokat, tematikájában, cikkeivel 
azok megoldásában részt vállal-
va orientálta az egyetemi, főis 
kolai közvéleményt 

A lap tevékenységére jelentő-
sen ható tényezők — például az 
újság anyagi helyzete, személyi 
feltételei, munkamódszerei, a 
lapterjesztés stb. — áttekintése 
után rovatonként elemezték a 
Szegedi Egyetem tavalyi mun-
ká já t Megállapították, hogy az 
ideológiai, politikai, mozgalmi ro-
vat alapvető célkitűzését — hogy 
e rovattal a lap az eddiginél 
jobban segítse az intézmények 
párt- és tömegszervezeteinek agi-
tációs propaganda munkáját — 
tavaly 82 írással igyekezett elér-
ni. A korábbi évekhez képest ez 
nemcsak számszerű növekedést 
jelent, hanem azt is, hogy tö-
megszervezeteink — elsősorban 
a KISZ — életének, tevékeny-
ségének lényegi mozzanatait, 
jellemzőit igyekezett bemutatni, 
illetve elemzésükkel a közvéle-
ményt , orientálni a lap. Különö-
sen pozitívan értékelendő, hogy 
az ifjúsági mozgalmi munkával 
foglalkozó írások arra töreked-
tek, hogy bemutassanak ú j terü-
leteket, lehetőségeket 

Az egyetempolitikai rovat té-
máiban és sajtóműfajilag is gaz-
dagodott. A lapban •• megjelent 
összes írás közül több mint két-
százat sorolhatunk e rovatba, 
ami elsősorban az egyetemeken 
és a főiskolán folyó oktató-neve-
lő munkára, annak hatékonyabbá 
tételének elősegítésére, a szocia-
lista szakemberképzés támogatá-
sára koncentrált elsősorban — 
ifjúságcentrikusan. Foglalkoztak 
az intézményekben folyó képzési 
formákkal, az oktatással, s elis-
merésre méltó, hogy riportsoro-
zatban vállalkozott a lap a 
hallgatók életmódjának bemuta-
tására. valamint az, hogy a 
városhoz, a megyéhez próbálta 

az újság közelebb vinni a hall-
gatókat; ugyanakkor az intézmé-
nyek tudományos tevékenységé-
ről számot adó cikkek, átfogóbb 
elemzések-tavaly sajnos kevesebb 
teret kaptak. Mindent összevetve . 
azonban a Szegedi Egyetemnek 
ez a rovata erőteljesebb, színe-
sebb és színvonalasabb, az okta-
tó-nevelő munka szempontjából 
hatásosabb lett, mint korábban 
volt. Ugyanakkor kívánatosnak 
látszik annak elérése, hogy az 
újságban felvetett, arra érdemes 
témákról az olvasók a lap hasáb-
jain polemizáljanak. 

A lap kulturális, művészeti 
és irodalmi rovata nívósabb lett. 
Egyre jelentősebben járul hozzá a 
leendő diplomások közművelődési 
feladatokra való felkészítéséhez. 
Rendszeresen és jól foglalkozik 
az intézményeken belüli ön- és 
közművelődési fórumokkal, ha-
gyományosan színvonalas irodal-
mi rovatában szigorú mércét ál-
lít, de nagyobb teret ad a hall-
gatók képzőművészeti alkotásai-
nak és fotóinak, összességében 
élénkebb, jobban illusztrált lett 
a lap. A sportrovat hagyományait 
folytatva megbízhtó krónikása 
volt az intézmények sportéleté-
nek. 

A Szegedi Egyetem tevékeny-
ségével kapcsolatban a végrehaj-
tó bizottság összegzésként meg-
állapította, hogy a Szegedi Egye-
tem az elvárásoknak megfelelően 
munkálkodik, színvonalas, jó át-
tekintést ad az intézmények 
életéről, jól szolgálja azok tevé-
kenységét. Továbbra is arra kell 
törekedniük, hogy az utóbbi 
években kialakított karakterét 
megtartsa, az egyetemek és a 
főiskola eleven, színes, kritikus 
fóruma legyen, amely hozzájárul 
az intézményekben folyó ideoló-
giai, politikai, oktató-nevelő- és 
tudományos munka hatékonysá-
gának fokozásához, s eevszer-
smind az ifjúság orgánuma. Ké-
rik, hogy ennek érdekében a oárt-
és tömegszervezetek, rektori, fő-
igazgatói és dékáni hivatalok se-
gítsék jobb tájékoztatással, az 
újságban megjelent cikkekre va-
ló reagálással a Szegedi Egyetem 
munkáját A KISZ és a szak-
szervezeti bizottságok a lap ter-
jesztésének javításával is járul-
janak hozzá az újság hatékony-
ságának növeléséhez, próbálkoz-
zanak meg ú j előfizetők tobor-
zásával. 

A lap szerkesztője, vb. kép-
viselőjével. a lapkiadó vállalat 
segítségével konzultált a Sze-
gedi Nyomdával annak érdeké-
ben. hogy a jelenlegi hosszú lap-
előállítási időt csökkentsék, a 
ezáltal az úisáí időben a^'iqssa 
az információkat olvasóinak. 

Forradalmi Ifjúsági Napok 
Több éves hagyományt követve 

kerül megrendezésre az idén is 
a Forradalmi Ifjúsági Napok 
eseménysorozata. Ennek közép-
pontjában a kommunista ifjúsági 
szervezet megalakulására, a Ma-
tjyar Tanácsköztársaság kikiáltá-
sának 60. évfordulójára emlékező 
programok állnak 

A városi események között — 
amikor természetesen intézmé-
nyeink hallgatói is részt vesznek 
— szerepel a március 15-i ünne-
pi megemlékezés a Klauzál té-
ren. Március 21-én 19 órakor 
fáklyás felvonulást rendeznek a 
Tanácsköztársaság emlékműhöz. 
S ezen a napon adják át Szeged 
új létesítményét, az Ifjúsáei Há-
zat. Március 31-én és április 1-én 
több helyen politikai vetélkedő-
ket, sportversenyeket rendeznek. 

A szegedi felsőoktatási intézmé-
nyek is méltó programmal járul-
nak hozzá az ünnepségsorozat-
hoz. A karonként megrendezen-
dő irodalmi meeemlékezések 
utánkerül sor március 15-én 11 
órakor a városi ifjúsági nagygyű-
lésre. koszorúzási ünnepségre, 
amin a JATE hallgatói is részt-
vesznek és elhelyezik a kegyelet 
virágait. Délután sportrendezvé-
nyekre, a SZUE-ban vízilabda-
tornára, este a JATE művészeti 
együtteseinek műsorára látogat-
hatnak el az érdeklődők 

A Tanácsköztársaság kikiáltá-
sának 60. évfordulója alkalmából 
a JATE- klubban kiállítást ren-
deznek. ismét lesz emlékverseny 
a karok között este pedig 
Kocsis Zoltán ad hangversenyt. 
Április 4-én, hazánk felszabadu-

lásának 34. évfordulóján az 
MSZMP egyetemi bizottsága tart 
megemlékezést az aulában. 

A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola KISZ-bizottsága is bő-
ven gondoskodik programról. A j 
ünnepi megemlékezés keretében 
kerül sor a nemzetközi ifjúság-
politikai fórum megrendezésére 
Március 17-én 11 órakor a Dísz-
teremben Grósz Károly, a j 
MSZMP KB Agitációs és Propa-
ganda Osztályának vezetője ak-
tuális politikai kérdésekről tart 
előadást. Március 21-én Topolya 
sori pályán tömegsportnapot ren-
deznek a főiskolások, a Petőfi 
kollégium pedig műsort ad a 
Tanácsköztársaság 60. évforduló-
ja tiszteletére. 

Érdekesebb programot szerve» 
a SZOTE KISZ-bizottsága a hall-
gatóknak: a KMP és a KIMSZ 
megalakulásának 60. évfordulója 
tiszteletére, „Ilyen még soha nem 
volt!" jelmondattal emléktúrát 
szerveznek A FIN keretébrn ren-
dezik meg a politikai hét 
eseménysorozatát, melynek meg-
nyitója március 19-én 'esz, 
A programban szerepel a 
„Könyvről könyvért" című nyil-
vános rádióadás, politikai vetél-
kedő és könyvkiállítás. Március 
21-én társadalmi munkát szervez-
nek Vietnamért. 

Ez a rendezvénysorozat — s a j 
itt említettek mellett még sok 
más intézményi és városi szintű 
program — bőven nyújt lehető, 
séget mindenkinek, hogy méltó-
an ünnepelje meg a forradalmi 
tavaszok évfordulóit 
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