
Szűcs Dózsefs 

A tanulói személyiség és a munkához való viszony 
kérdései a magyar mint idegen nyelv oktatásában 

Minden tanulói kollektíva létének, előrehaladásának; eredmé-
nyes fáradozásának alapköve a munkához való viszony. A munkához 
való helyes viszony leginkább az eredményes munkamódszerek ki-
dolgozásával érhető el. A nyelvoktatásban naponta be kell bizo-
nyítanunk a célnyelv elsajátíthatóságát és használati lehetősé-
geit és olyan egyéni és kollektiv tanulási munkamódszerekre kell 
szoktatnunk a hallgatókat, amelyek biztosítják a fokozatos elő-
rehaladást, a sorozatos sikerélményt. "A tanulók munkájának meg-
szervezése az órán a tanár első legfontosabb feladata."^ A pe-
dagógus aktivitása tehát a hallgatók aktivizálásában realizáló-
dik, amikor megfigyelésre, megismerésre serkenti őket, a megis-
merés legcélravezetőbb módszereit igyekszik bennük kialakítani, 
tekintettel az oktatott tárgya sajátosságaira. 

A duális nyelvoktatás /DNyO/ a munkához való viszony para-
méterének legmagasabb fokát fejleszti ki e hagyományos oktatási, 
tanulási módszerhez viszonyítva. A DNyO-ban a tanórán a tanár ré-
széről tudatosan /a növendék részéről nem feltétlen/ "képes a ta-
nár a kommunista munkamorálra nevelni hallgatóinkat, amely morál 
feltételezi az egyénnek a kollektiváért, a kollektivának az e-
gyénért vállalt felelősségét".2 

A kitűzött feladatok megfelelő időben való elvégzése és a 
kollektíva egy tagjával való rendszeres együttműködés az új mun-
kastílus, munkamódszer a kollektív szemlélet, a kollektivizmus 
jó iskolája. Elsősorban azért az, mert együttes munkában rea-
lizálódik az egymásrautaltság, az együttes munkában alakul ki 
az együttműködés igénye, az együttműködés alapján lehet legjob-
ban érezni a kollektiva és az egyén érdekeinek, céljainak el-
választhatatlanságát. /KOVALEV im.2./ 



- 76 -

A DNyO-ban igen magas a két személyre bontott kollektív 
munka. Szófeldolgozásban sléri a 9o %-ot, szövegfeldol-
gozásban a 80 %-ot, nyelvtani gyakorlatok feldolgozásá-
ban a gyakorlatok jellegétől függően változik 5o és loo 
% között. 

Ez a tény jelentős változást idéz elő a munkerkölcs, a munká-
hoz való helyes viszony kialakításában, mert egy óriási ugrás 
az álerkölcsös segítség elfogadásától és adásától. Pl. a sú-
gás, amely minden esetben negatívumként jelentkezik a frontá-
lis oktatásban, a DNyO-ban pozitívumként mutatkozik. Az egy-
mást segítés reális feltételeinek megteremtése feltétlenül hoz-
zájárul az alkotó munkára való neveléshez, az önállóság foko-
zásához. A tanulás pedig eleve olyan változatossá válik, miután 
ketten végzik, hogy a magolás szintú' ismeretszerzés csaknem ki-
vételes eset. 

így válik a DNyO-ban a munkára nevelés egyenlővé a szemé-
lyiségformálással, s így képss megközelíteni a Makarenkó-i kö-
vetelményeket: "A munka önmagában, ha nem párosul képzéssel, 
ideológiai alapokon nyugvó neveléssel, ha nem úgy szervezzük 
meg, hogy az erkölcsi, politikai nevelés is legyen egyben, ha 

3 
csak az ismeretek csaknem mechanikus tárolása - az nem munka." 
A DNyO tehát azért képes jelentősen hozzájárulni a kollektív ne-
veléshez, - bizonyos szempontokból jobban,mint a frontális, mint 
a kiscsoportos, és a programozott oktatás -, mert a tanulótárs 
/megszervezett/ ráhatása sgyetlen oktatási formában sincs úgy 
biztosítva, mint a DNyO-ban. Egyes pedagógiai, lélektani szak-
emberek a tanulótárs hatásának /a másik tanulóra/ nagyobb jelen-
tőséget tulajdonítanak, mint a pedagógusénak /lásd később!/. 
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II. 

A hagyományos oktatás egyik jelentős hátránya, hogy a tanu-
lás a tanóra alatt befejeződik az egyszeri visszajelentéssel. 
Márpedig "a tanulás a legegyszerűbb és a legkedvezőbb esetben 
sem fejeződhet be a visszajelentés vételével"/KONTRA GYÖRGY^4 

a szerző kiemelése/. A duális nyelvoktatásban, tanulásban a visz-
szajelentés többszörös, tehát mindenképpen többszöri megerősítés-
ről beszélhetünk. 

Az ismeretelsajátítás szempontjából is slőnyös az új tanulá-
si mód, mert két személy együttes munkája lehetővé teszi az ál-
landó, a tanulási, oktatási szempontoknak alávetett kölcsönös és 
permanens információcserét. A célnyelv elsajátítása nem csupán 
Ma tanár segítségé"-re korlátozódik, hanem a tanuláli folyamat 
megszervezésére is, amely egyéni tanulás, de egyben társas is, 
kollektív, beleértve a tanár személyét is. Igy tehát a munkához 
való helyes viszony gyökeresen más feltételek mellett valósul meg 
mint frontális oktatás esetén, vagy csak az egyéni munkára kény-
szeritő programozott oktatásban. 

A munkára nevelésben magas színtű eredményt ott érhetünk 
el a termelő vagy a tanuló kollektívában, ahol a csoport kohézió-
ja jó. "A magas kohéziós index összefüggésben van 1. a csoport-
tagok személyes vonzalmával és 2. a tagok közötti interakció le-Oc 
hetőségével" . Nyilvánvaló, hogy legmagasabb a kéttagúé, de két 
tagú kollektíváról nem szoktak beszélni, bár az interakciós lehet 
tőség szempontjából, igy idegen nyelvoktatási szempontból is /lm. 
L. a kisérlet alapján készitett grafikont, 99. 1. 8-as ábra/ a le 
hatékonyabbnak ez tekinthető. i 

A duális nyelvoktatásban a 12 főn /tancsoport/ belül a tanév 
első napjától kezdve 6 párra bontjuk a hallgatókat az interakció 
megvalósításának érdekében,a második szemeszterben pedig a duális 
tanulási forma mellett /2 fő/ alkalmazunk 3-as, 4-es, esetleg hat 
tagú csoportokat is, illetve a 12 főst is, amely lényegében megfe 
lel az egyetemek szemináriumi foglalkozásának/ /kiselőadás, vita/ 
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Látható, hogy a csoportkohézió kiépítése fokozatosan történik 
a kicsitől, a legkisebbtől a legnagyobb felé, ezáltal a nagy 
csoport /12 fő/ kohéziója is feltétlenül jobb, mint 60 %-os. 
/L. a 35 sz. ír.adatait/. Intézeti mérést még nem végeztünk, 
ugyanis több csoport szükséges hozzá. Tapasztalataink szerint 
azonban már az első szemeszter végére igen szoros a kohézió a 
csoport valamennyi tagja között, míg a frontális oktatással 
tanulók között laza a kapcsolat, mert itt a személyes vonzalom 
kialakítására kevés lehetőség van, illetve egymás segítésére 
meg szinte nem is ad lehetőséget. 

III. 

A DNyO-ban növekszik a személyiség szektorainak tartalma-
sabb megismerési lehetősége a szociatív, a konatív és az intel-

4 
lektuális szektorban egyaránt. ERNST MEYER a páros munka meg-
határozásában elsőként emeli ki kooperáció jelentőségét; "Die 
Partnerarbeit setzt dann ein, wenn zwei Schüler sich gegensei-
tig helfen sollen oder gemeinsam ein Problem zu lösen habén. 
Sie ist eine gute Übungsform der Kooperation" 17.1. 
A DNyO lehetőséget nyújt tehát a kooperációs hajlam fejlesztésé-
re a kollektív eszmény javára az egoizmussal szemben. Tulajdon-
képpen még nem eléggé tisztázott, hogy miért jobb a páros, mint 
az egyedül végzett munka a DNyO-ban, mert hihetetlen, hogy csak 
az óra jó megszervezésének, a sok gyakorlásnak, a ketten végzett 
munkának köszönhető. Érdekes kisérletet végzett pl. WOLFGANG g 
AARON, hogy megállapítsa, milyen esetben legeredményesebb a fo-
galomalkotás, egyedül, vagy partnerrel. A szerző természetesen 
több csoportban és több variációban végezte el a kisérlete, és 
arra a meggyőződésre, eredményre jutott, hogy az utóbbi csoportok-
ban- , /párokban/ különösen.a komplex feladatok elvégzésében je-
lentkezett fölény.'Más szerzőkre is utalva leszögezi: "two-person 
cooperative groups showed better memory in concept attainment 
than individuals and made more efficient use of memory than indi-

% 

viduals" /ua. 39.1./. Nem folytatva tovább az okkeresést megálla-
pítható: emelkedik a DNyO-ban a hallgatók színvonaligénye, önér-
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tékelésének nívója, teljesítményének reálisabb megítélése, amely 
a munkához való pozitív viszonyt teszi lehetővé. A jobb beszéd-
készség, illetve a beszédszituációk gyakorisága s módja miatt meg-
állapítható: igen jelentős e módszer a figyelemkoncentráció fej-
lesztése szempontjából. A dekoncentráltabb, illetve a szétszórt 
figyelműeket munkára serkenteni, amely a produktiv tanulással, 
illetve a tanulás színvonalának emelésével igen kedvezően hat viez-
sza a hallgató akt ivit ásszintjére , akarat ere j ére, az elvégzendő 
munkához való hozzáállására. Segítséget nyújt a DNyO az introver-
tált hallgatók zárkózottságának feloldásában, illetve az extro-
vertáltak közlékenysége részben helyes mederbe terelődik, részben 
kapcsolódásra kész természetüknél fogva igen jó hatással vannak 
az introvertált típusúakra, hiszen ambiciójukat tanulótársuk se-
gitésében, buzdításában, a munkatempó diktálásában gyümölcsöztet-
hetik. A helyes munkaviszony, munkamorál serkentővé válik, vagyis 
szaknyelven megfogalmazva a DNyO, mint motivációs faktor is sze-
repet játszik az oktatás-nevelés eredményességében. 

A hazai szakírók szintén hiányolják, elégtelennek tartják 
a kooperációs lehetőséget a magyar iskolákban. "A frontális mun-
ka kevesebb módott ad a partneri kapcsolat kiépülésére" - írja g 
Dr. Fülöp Tamásné. "A tanuló a tevékenységből ki van rekesztve 
... nem alakul ki spontán a munkafegyelem és munkaritmus, mert a 
munkába akkor és olyan mértékben kapcsolódik be, ahogyan és ami-
kor akar... A sok negatív tényező deformitásokat okoz a tanuló 
személyiségében. " /im.49.1./ 
A DNyO spontán munkafegyelemre szoktat, egységes munkaritmus ala-
kul ki, a hallgató hagyományos oktatási értelemben nem akkor kap-
csolódik be a munkába, amikor akar és olyan mértékben, ahogy akar, 
hanem képességétől, illetve akarati szektoraitól "függetlenül" 
permanens tanulási folyamatban van. 
Minden hallgató ugyanazt a munkát végzi ugyanolyan mennyiségbsn, 
tehát a differencia főleg az elsajátítás mélységében mutatkozik, 
de a megfelelő szintet valamennyi hallgató eléri. 
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A DNyO mélységesen nevelési módszer is "mert érinti azokat 
a tényezőket, amelyekben élményszerűen jut kifejezésre a más em-g 
berekkel való közösség." /SUCHEDOLSKY 36.1./ A DNyO mint igen 
intenzív oktatás rövidebb időn belül teszi lehetővé a nyelv érint-
kezési eszközként való használatát, a beszédkészség bizonyos szín-
tű létrejöttét. Vagyis a grammatikai ismeretek és az új témák ré-
vén a tanultaknak pedig az új szituációba való alkalmazása révén 
kialakul a hallgatók kifejezőkészsége. Az együttes munka egymás 
kölcsönös megismerését szolgálja, és különösen a soknemzetiségű 
csoportokban egymás országának kulturáját, szokásait bizonyos mér-
tékben a tanulótársától tudja meg a diák, közben megismerve a sze-
mélyes ambicióit, kedvteléseit, világnézetét stb. Az eddigi nyelv-
oktatás óriási hiányossága, hogy az elért tudást, a beszédkészsé-
get nincs módja gyakoroltatni a tanterem falain kívül, s lehetőleg 
élményszerűen alkalmazni, használni, s<5t a hallgatóra egyéníteni 
a nyelvet, A DNy 0-ban a pár, a két személy alkotja a nyelvi kör-
nyezetet, egy mikrovilágot, amely lehetőséget nyújt a személyiség 
minél sokoldalúbb kibontakozásához. A DNyO-ban a két ember együt-
tes munkája lépcsőfok, hid a következő, oktatási szinten egyben a 
legmagasabb lépcsőfokhoz, a kollektíva előtti szerepléshez /fe-
lelés, kiselőadás stb./. A hagyományos oktatásnak óriási hiányos-
sága, hogy az első lépcsőfokról, az egyéni tanulástól egyből a 
legfelső lépcsőfokra kényszerítette a hallgatót anélkül, hogy a 
közben lévő lépcsőt, a párok munkáját vagy esstleg a kiscsoportos 
munkát /3-6 tanuló/ alkalmazta volna. 

A hagyományos oktatás e hiányosságának számtalan évismétlő 
tanuló látta és látja kárát még napjainkban is. Gyenge tanulót, 
amíg kisebb, számára kedvezőbb ínikrokörnyezetben meg nem edződött 
- legyen az páros vagy kiscsoportos oktatás -, vétek az osztály-
közösség elé állítani I Amilyen mértékben ambicionálja a hagyomá-
nyos oktatás a jó tanulókat, ugyanolyan mértékben veti vissza a 
gyengéket, beleértve a közepesek jelentős részét is. Nem egy ta-
nulóban olyan gátlásosság alakul ki, amely egy életre elkísérei. 
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mert soha nem volt alkalma a közösség előtti szereplést meg-
szokni . 

A DNyO szervezési formája révén, valamint intenzitásával^ 
a hallgató olyan kifejezőképességrs és bátor kiállásra tesz 
szert a megszerzett tudásával, hogy szinte bilincseitől sza-
badul meg. Feloldási folyamatának megfelelően fokról-fokra meg-
változik a munkához való viszonya. /Különösebben azoknál a hall-
gatóknál tapasztalható intézetünkben ilyen változás, akik cso-
portváltozás miatt később kapcsolódtak be a DNyO-ba./ 

"Az emberben kétféle vágy él: - irja SUCHEDOLSKY /im.39.1./ 
-, a zárkózottság, a magánykeresés, az elszigetlődés és a hall-
gatás, de ugyanúgy él bennünk az önmagunk kifejezésének vagya.-. 
A kifejezés azonban rendszerint saját visszhangját szeretné hal-
lani, és megvannak a sajátos módszerei, hogy az emberek között 
kapcsolatot tudjon teremteni. Fontos feladat tehát a kifejező-
készség kialakítása. Azok az.emberek, akik közismerten nehezen 
tudnak beszélni magukról, akik ezen a téren gátlásokkal küzde-
nek, rendszerint boldogtalan emberek, akik terhére vannak környe-
zetüknek ." 

Ahhoz, hogy az egyén, a tanuló "rendszerint saját vissz-
hangját" hallja vissza, hogy gátlástalanul merjen beszélni, "el-
szigetelődését " feloldja, a DNyO a legtöbbet nyújthatja a magyar, 
mint idegen nyelv oktatásában. S amennyiben az egyéni munka után 
a póros foglalkozás a második lépcsőfok a kollektíva előtti sze-
repléshez, vagyis az osztályközösség és a pedagógus elismerésé-
nek kivívására, - amely természetesen igen hosszú folyamat is 
lehet pl. általános iskolai viszonylatban, - az újabb és újabb 
sikeres szereplés megnyitja az utat a kollektívához, a kollektí-
va elismeréséhez, befogadása nem lesz formális. A hagyományos ok-
tatásban az egyén és a kollektíva kapcsolata igen laza, vagyis 
a tanulói személyiség /személyiségek/ kollektívára való hatása 
rendkívül heterogén, mert az óra nem biztosít olyan szervezett, 
pozitív hajlamokat ápolgató munkaformát, amely kitartásra nevel-
né, hogy munkája eredményét napról-napra élvezhesse, kifejlődhes-
senek benne olyan képességek, amelyekkel pozitíven hatna 



a tanulótársaira, majd fokozatosan az egész kollektívára. Az 
un. közepes tanulók munkához való viszonya mindig kockán fo-
rog a frontális oktatásban, mert a hagyományos oktatás lehe-
tőségei alapján becsületes, szorgalmas, esetleg megfeszítő 
munkával sem képesek a jobbak közé kerülni. 

A munkához való helyes viszony megteremtése nehéz felada-
tot ró a pedagógusokra a Nemzetközi Előkészítő Intézetben is. 
A kiindulási helyzetet megállapítani szinte lehetetlen, hiszen 
egy-egy csoport tagjai más-más országból, és természetessn más-
más iskolából kerültek hozzánk a munkához való viszonynak kü-
lönböző felfogásával. Megváltoztatása, egységesítése csak úgy 
lehetséges, ha hozzászoktatjuk h allgatóinkat a Magyarországon 
szokásos munkamorálhoz, munkatempóhoz, hasonlóképpen a követel-
ményekhez, amelyeknek betartása azzak a tudattal vértezi fel a 
hallgatót, hogy ha a követelményeinknek megfelelően végzi el 
munkáját, sikeresen befejezheti az előkészítő intézetet, majd 
az egyetemet, s ezzel párhuzamosan személyisége gazdagabbá, sok-
oldalúbbá válik. 

A DNyO sajátosságaiból adódó nevelési lehetőségek feltá-
rásának csupán az elején tartunk, annak ellenére, hogy az in-
tézetbe érkezett hallgatókat máris igen sokoldalú hatásnak tesz-
szük ki: információs előadások, nemzetiségi estek, közös kirán-
dulások, nemzetközi jelentőségű ünnepek megünneplése, osztályvő-
nöki órák stb. E nevelési munka elmélyítését, továbbfejleszté-
sét segíti elő a DNyO. Mig az előző ráhatásokban akár állandóan 
passzív is maradhat a hallgató, addig a DNyO-ban az intsrnacio-
nalista nevelés aktív formája valósul meg, mert - különösen a 
soknemzetiségű csoportokban -, nem csupán egymást ismerik meg 
a hallgatók, egymás személyes és az országukból magukkal hozott 
problémáikat, hanem egymásnak állandóan segítséget is nyújtanak, 
együtt dolgoznak egy közös célért, együtt örülhetnek sikereink-
nek, együtt korrigálhatják tudásuk hiányosságait. A nagy társa-
dalmi, országok közötti összefogásnak ezek a mikroszituációi jis 
felbecsülhetetlenül jelentősek,és eddig még fel nem tárt oktatá-
si. és nevelési lehetőséget rejtenek. Dó tünetei: a gyors megba-
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rátkozás, őszinteség, egymás tudásának, illetve az előképzés 
ós képesség miatti hiányosságok kölcsönös megértése /a hagyo-
mányos oktatásban nevetségessé válhat olyasmikért is a hallgató, 
amiről egyáltalán nem tehet, s ráadásul a kollektíva előtt, míg 
egészen másképp ítéli meg a közvetlen tanulótársa/, hamarabb 
felszínre jönnek a hiányosságok /tehát orvoslásuk idejében el-
kezdődhet/, a tanulásból eredő fáradtságot ketten jobban elvi-
selik, a közös munka sikere gyorsabban hozzájárul a kollektíva 
kialakitásához. 

A páros munka feltételeit a tanár teremti meg, legál-
talánosabb fogásait hamar elsajátítják, megszokják a hallgatók. 
A jelenlegi intézeti tankönyvünk is alkalmas DNyO-ra. A hallga-
tókat a DNyO-ban, mint a programozott tankönyvek esetében, nem 
maga a tan.ulandó anyag vezérli, maga a program,, hanem egy külön 
munkamenet, utasításrendszer, /Ez igen jelentős rugalmassága en-
nek a módszernek, mert a már programozott könyv ujabb kiadásáig 
változtathatatlan, míg a külön vezérlő, a munkamenet könnyen és 
ésszerű mértékben változtatható, a csoportra, sőt a párokra, 
ezen belül egy hallgatóra egyéníthető a differenciált oktatás 
jegyében, ugyanakkor megtartva a hagyományos órakeretet, az azo-
nos mennyiségű anyag elvégzésének lehetőségét. 

Az átmeneti nehézségek közé tartozik, hogy az intenzív 
munkához hozzá kell szoktatni a hallgatókat. A hagyományos ok-
tatásban ugyanis az egyén pl. kollektívának szánt kérdések ese-
tén csaknem loo %-ig mentesül a gondolkodástól, mig a DNyO-ban 
elsősorban önmagának kell megoldania a feladatokat, megkísérel-
ni a megoldást, hiszen csak sikertelen próbálkozás után kapcso-
lódik bs a tanulótársa, illetve a pedagógus. A DNyO, amely~ ízig-
vérig nevelési eljárás is, a hallgatók kollektív és egyéni meg-
ismerő tevékenységének magasfokú megszervezését jelenti, mert 
erősen befolyásolja "a cselekvés stílusát irányító tényezőket, 
a felelősségérzetet és az alaposságot... az önértékelés képessé-
gét, azt a képességet, hogy ésszerű munkamegosztás alapján má-
sokkal együtt tudjon működni" /im. SUCHEDOLSKY - a szerző kieme-
lése/. 
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A DNyO tehát nevelési szempontból igen jelentős faktorrá 
válhat intézetünkben. Az általános tapasztalat azt mutatja, 
hogy mennél kisebb a csoport, annál inkább nő a szellemi meg-
terhelés, de hallgatók, a tanulók, - mint ahogy BELLAY LÁSZLÓ 
megjegyezte a Tanulószobák helyett tanulóköröket c. cikkében -, 

a 12 
"nagyszerűen birják." Vonzó számukra az a sikerélmény is, ame-
lyet a sok szereplési lehetőség miatt a foglalkozások, a tanáró-
rák nyújtanak. BELLAY /im./ is hasonló jó tulajdonságait sorol-
ja fel a kiscsoportos foglalkozásnak nevezhető tanulókörnek, 
mint amilyenekkel a DNyO rendelkezik. "A tanulókörben nem voltak 
olyan veresenytársak, aki előtt szégyelltek volna megszólalni. 
Ez a forma - ő kifejezetten gyengébb hallgatókból állította ösz-
sze kis csoportját, tanulókörét -, segítette megtalálni a már 
elvesztett bizalmat. A tanár-tanuló kontaktus a sikeres működés-
ben új színt nyert Segített abban az is, hogy a gyakori közvet-
len foglalkozások útján a tanárok jobban megismerték a gyerekek 
képességét." /im.14.1./ A DNyO azzal, hogy a 12 fős kollektívát 
a legkisebb kollektíva-egységekre, párokra bontja, szinte maxi-
malizálja a tanulási motivációkat, a sikerélményt. 

A DNyO a legelemibb motivációt, a hallgatók cselekvésre va-
ló készségét ragadja meg, azt használja fel az oktatás motorja-
ként, a hallgatót önmagát irányító rendszernek tekinti a tanulás-
ban. Ezért rendkívül fontos a munkához való viszonyának kérdése, 
hasonlóképpen az önállóságra szoktatása az ismeretszerzés folya-
matában. A DNyO körülményei között az önálló tanulmányi munka 
végzéséhez nyújt segítséget. 
A DNyO tökéletesítésével egyre inkább megfelel a korszsrif okta-
tási-nevelési követelményeknek, mert : 

1/ A tanuló személyiség mélyebb megismerését igényli és teszi 
lshetővé ; 

2/ alkalmas a pszichikai gátlások leküzdésére. 

Az idegen nyelvet tanuló hallgató az egész /tanulói/ kollektíva 
előtt csak akkor szerepel, ha már a duális /vagy kiscsoportos/ 
oktatási munkaformákban felkészült, vagyis kisebb közegben megszok-
ta a szereplést. 
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3/ Alaposan megszervezi az oktatási-tanulási folyamatot, 
8 ezáltal a szellemi megterhelést a sikeres munka érzése követi; 

4/ ez egyéni és a frontális foglalkozás közé állítja a 
páros /valamint a kiscsoportos/ munkát, amely alkalmas a sike-
res, a hatásképes tudás növelésére/ a kollektívába való tartal-
mas beilleszkedésre; 

5/ tudatos munkafegyelemre szoktat ; 

6/ növeli a kooperációs hajlamot ; 

7/ edzi a hallgatók akaraterejét, fokozza szorgalmukat, 
emeli színvonaligényüket ; 

8/ fokozza teljesítményüket; 

9/ segít az introvertált hallgatók zárkózottságának felol-
dásában; 

lo/ az extravertáltak kapcsolatteremtő képességét felhaez-
nálja az oktatásban; > 

11/ nagyon kedvezően alakul az élőnyelv tanulása, a beszéd 
és kifejezőképességet az addiginál magasabb fokra emeli; 

12/ változik és javul a tanulásra való beállítódás - pl. 
az 1974-75-ös tanévben a 12 fős 0/1-es csoportban a szókincs; al-
sajátitása/e felmérés az egész tanév magyar nyelvi könyveinek 
szavait magában foglalta/ általában 98 %-os volt, igen kis szó-
ródással: a legalacsonyabban teljes itö hallgató 94,42, a legjobb 
pedig 99,9o %-os. 

13/ Csökkenti az álerkölcsös segitségnyríjtást; 

14/ egymás ssgítésére, internacionalista szellemre nevel; 

15/ elősegíti a kommunista munkamorál kialakítását; 

16/ egymás megbecsülésére, munkájának tiszteletére nevel; 

17/ képessé tesz a katasztrófamentes előrehaladásra /éviemé 
láe elkerülésére. 

A munkára nevelés, a munkához való normális viszony megte-
remtésében a hallgató és a pedagógus számára is elementárisán 
fontos, hogy annyi tananyagot oktassunk, olyan tankönyvet /tan-
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könyveket/ írjunk, amely már terjedelménél fogva sem példázza 
elsaját^thatatlanságát • "Figyelembe véve az emberi agy kapaci-
tásának korlátait, nem látszik ésszerűnek az a törekvés, hogy 
maximális ismeretanyagot raktároztassunk el a hallgatóink fejé-
ben abban bízva, hogy... ezt az ismeretanyagot alkalmazi fogják. 
Az elsajátítandó tananyag mennyiségi fokozásával szükségszerűen 
együtt jár a hallgatók aktív munkájának csökkenése, holott a kö-
vetelmények éppen az ellenkezőjét teszik szükségessé."11 A je-
lenlegi tankönyv, az I. ciklus tananyagának terjedelme annyira 
elriasztotta a jó képességekkel rendelkező hallgatóimat is, hogy 
szints katasztrófálissá vált. 

Szerencsére évek alatt megtanultuk, hogyan lehet a nagy 
anyagmennyiséget úgy tanítani, hogy ne gátolja a helyes munka-
viszony kialakítását. Formalizálódott a csoport létszáma is. 
A DNyO-val szintén elvégezhető, de nem tanítható, nem tanulható 
meg az I. ciklus anyaga. "Oktatásunk Achilles-sarka" c. kézi-
ratomban már más szempontok alapján kifejtethetó) hogy miért nem 
elég jó hatásfokú az első tíz hetes oktatásunk, az alapozó sza-
kasz. Az idő szorításában nem tud érvényesülni az a metodikai 
vezérelv, hogy a nyelvoktatás első stádiumában meg kell tanulni 
a kiejtést, nyelvünk elemi grammatikai normáit, s a szókincset 
a tanórán aktívan el kell sa játlt ani /beleértve az elemi kommu-
nikatív kapcsolatba lépés képességét, a "beszédkészséget", az 
írást, és az íráskészséget is/ A nyelvoktatás második stádiu-
mában pedig a készségek sokoldalú fejlesztése a feladat, "az 
élőbeszéd, a köznyelv, a hallásutáni megértés, a fordítás nél-
küli olvasás igsn nagy msnnyiségben" - idézi a B.Sz. FOKIN cik-
kében.12 SCSERBÁT D.H. HARDING is The New Pattern of Language 
Teaching1^- könyvében pl. igen alapos kszdő szakaszt ír le /pho-
nematization, vocalization, acoustic signifiers, lexical orien-
tation 95.1./ nem hagyományos oktatási forma alapján. Ha a nyelv-
oktatás stádiumait nem tartjuk be, gátoljuk a helyes munkaviszony 
kialakulását. Ilyen gátló tényező az I. ciklus szakaszzáró szó-
bsli vizsgája, ahol tételek elmondását követeljük, amelyek lé-
nyegében megegyeznek az "olvasmányok" szövegével, illetve tar-
talmával. Az túlzott követelmény még a legjobb hallgatók eseté-
ben is. 
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A jelenlegi tankönyvek /magyar, fizika, kémia stb./ éppen 
terjedelmük, valamint a feldolgozás módszerbeli hiányosságai mi-
att nem eléggé alkalmasak egyéni és kiscsoportos munkára. Főleg 
a nagy terjedelem miatt gátolják a munkához való viszony helyes 
kiala k h ását, ilyen formán esik verembe az a jóirányú szándék, 
hogy elsősorban sok ismeret nyújtásával igyekeznek pótolni, vagy 
egyenlő szintre hozni a hallgatók tudását. 

A munkához való viszony szempontjából igen jelentős fak-
tor, hogy a hallgatók az órán segíthetnek lemaradt társuknak. 
A segítségre szorulók megkétszerezett erővel szoktak ilyenkor 
dolgozni, hogy utolérjék az egész csoportot, míg magukra hagyva 
korántsem mondhatnánk el ugyanezt. Ilyen eset - pl. influenza 
és egyéb betegségek -, viszonylag gyakori, így szinte valameny-
nyi hallgató átéli, gyakorolja a ssgítő vagy a segített állapo-
tát . Tapasztalatom' szerint még a legkitűnőbb képességű hallga-
tók is szivesen fogadják az ilyen segitséget; azok is, akik 
segitség nélkül is képesek lennének pótolni a hiányzás okozta 
lemaradást. Munkerkölcsre nevelés szempontjából is nagy jelen-
tőségű ez az eljárás: ha nem ezt tesszük, különösen a gyengébb 
képességűek pánikba esnek. A hagyományos órákon iskoláinkban 
elég gyakran elhangzik: "Nem tudom, akkor én hiányoztam." A ta-
nuló, a hallgató a felelősséget objektiv okokra hivatkozva el-
hárítja magától. A DNyO ennek elkerülését is lehetővé teszi, 
mert szerkezetében is új. A hagyományos óra keretében szó sem 
lehet ilyesmiről, ez magára hagyja a hallgatót, vagy óránkívü-
li korrepetálással, pótterheléssel operál, egyszersmind a fele-
lősséget is megosztja. 

A szovjet, illetve a nyugati pedagógia és pszichológiai 
irodalomban gyakran olvashatunk arról, hogy az osztály kellemes 
közérzete, a jó atmoszféra milyen kedvező hatással van a tanu-
lásra. /HELMUT SKOWRONEK 197o. 15-16./ 
A DNyO összehasonlíthatatlanul jobb munkaatmoszférát biztosít, 
mint a hagyományos oktatás, ahol a hangulatteremtés teljes egé-
szében a pedagógusra hárul, a gépi, illetve az egyéni munkára 
épülő programozott oktatás meg ki is zárja a hangulatot, mint 
motivációs tényezőt. 
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A tanulói személyiség munkához való viszonyának megvál-
toztatásában, a tanulásra tanitásban és az önállóságra nevelés-
ben egy igen jelentős motivációs tényezőt kapcsolunk be az ok-
tató-nevelő munka effektivitásának emelésébe, amikor a DNyO-ba 
és a kiscsoportos oktatásba az egész órán elvégzendő munkát 
"programozzuk", táblára írjuk, vagy kézbe adjuk az adott anyag 
optimális elsajátításának sörrendjét. Ilyen jellegű munkamenetet 
nem ismer a hagyományos oktatás. A hallgatónak tehát érdekévé 
válik az idő maximális kihasználása. Ez a láthatatlan hajtóerő 
- motivációs faktor -, sokkal jelentősebb, mint amilyennek "el-
ső látásra" tűnik. 

A DNyO előkészítő szakaszában lehetetlen volt nem észre-
venni, hogy az elégséges, közepes szintűnek ismert hallgatók 
csak kezdetben maradtak le jelentősen, amíg a munkatempójuk föl 
nem gyorsult, de fokozatosan fejlődtek lo-l5 % "tűrési határig", 
majd - esetleg jelentéktelenebb segítéssel -, lényegében azonos 
időbsn végezték el a feladatokat a párok. Ez a láthatatlan haj-
tóerő, amely nem más, mint a munkaszervezés, tanulásszervezés, 
ésszerű programozás következménye, ahol a munka elvégzését vég-
sősoron nem is a pedagógus diktálja, hanem a hallgató ambiciója, 
a részcél megjelölésével felszabaduló tettvágy, amelynek újabb 
impulzust ad a sikerérzet, a személyt körülvevő munkaláz, munka-
atmoszféra. S mindez szülőföldjévé válik egy egészséges verseny-
szellemnek . Ez az egyéni, de főleg páros, kollsktív munkában ki-
alakult versenyszellem viszonylag rövid időn belül érezteti ha-
tását az egész kollektívára, nem szólva az ismeretszerzésben 
betöltött igen jelentős szerepéről. 

Például a szép magyar beszéd intézeti versenyére az 197o/ 
71-es M-24-es csoportom valamennyi tagja jelentkezett, 
hogy az intézet előtt is képviselje a csoportját. Amig 
más csoportokból egyetlen hallgató sem jelentkezett, vagy 
csak sgy, vagy csak néhány, a 24-ss csoport tagjainak nagy 
része döntőbe jutott, a döntőben pedig az első helyet ki-
véve ők foglalták el a helyeket a hatodikkal bezárólag. 

Az elért eredmény - egyben a verssnybsn is -, a sikerérzet stimu-
lusát erősíti meg, tágabb értelemben igazolja a tanulás értelmét, 
a tanulási-oktatási módszer sikerét. /Külön vizsgálat tárgya le-
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hetne, hogy milyen aktivizáló hatása van a hallgatót körülvevő 
munkalégkörnek a helyes beállítódásra, akár a hagyományos pszic-
hológiai értelemben, akár UZNADZE értelmezése szerint./ 

A DNyO kombinált oktatási forma/RÁCZ im.6ool./, legjellem-
zőbb ismérve két hallgató közös erőfeszítése, tanulása, a társá-
ra hatni tudás képessége, amely az ismeretek egyre intenzívebb 
elsajátításával képessé teszi a kollektívára való hatásgyakor-
lást is. A hagyományos, illetve a hagyományos intenzív módsze-
rekkel történő foglalkozásokon, csoportokban csak a legkiválób-
bak jutnak el erre a szintre, mig duális módszerű oktatásban el-
vileg minden egyes hallgató. /Azért "elvileg", mert még mindig 
akadnak a Nemzetközi Előkészítő Intézetben olyan hallgatók, akik 
egyetemi tanulmányok végzésére alkalmatlanok./ 

Gyakran hiányzik hallgatóinknál a másokra figyelés képes-
sége. A másokra figyelés képességén nem csupán illemtant értek, 
hogy ne vágjanak más szavába, amig az be nem fejezte mondaniva-
lóját - bár ez sem elhanyagolható szempont -, hanem azt, hogy 
nemcsak nyelvi okok, hanem beállítódási okok miatt is, nem köve-
tik a pedagógus magyarázatát. A magyar mint idegen nyelv oktatá-
sában a másokra figyelés képességének fejlesztése többszörösen 
nehéz nyelvi, kiejtési s egyéb okok miatt, de a magyar nyelvű' 1« 
iskolákban is jelentős probléma. Ha nem ítéljük kielégítőnek 
hallgatóinknak a tanárokra figyelő képességét, akkor a hallga-
tók egymásra figyelése még rosszabb képet mutat, s a tanár un-
szolása is igen gyér eredménnyel jár, különösen ami a gyengébb 
tanulmányi eredmé nyueket illeti. A hagyományos oktatás egyik hi-
ányossága, hogy a pedagógust a másokra való figyelés képességé-
nek fejlesztésében és nevelésében magára hagyja, mig a /DNyO 
maximálisan bevonja a hallgatókat is. 
Nem beszélhetünk jó munkaviszonyról azokban a csoportokban, ahol 
a másokra figyelés szintja alacsony. A DNyO - és nem különben 
a kiscsoportos oktatás egyik nagy előnye, hogy a figyelést-a má-
sik hallgatóra való figyelést^állandóan gyakorolja,olyan az óra 
szerkezete, a szituáció - az egyéni foglalkozást kivéve - amely 
állandó és kölcsönös figyelmet feltételez a párok részéről, hi-
szen a közös munka feltétlen velejárója. 
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A tartós figyelésre szoktatás elengedhetetlen előfeltétele az 
idegen nyelv oktatásában az azonnali megértés, a gyors reagálási 
képesség fejlesztésének. E tulajdonságok megfelelő szintje nél-
kül eredményes dialógus oktatásról,azaz beszédoktatásról aligha 
lshet szó. Tehát a figyelést állandó jellegűvé teszi a DNyO, s 
ezzel párhuzamosan létrejön a gyors reagálási képesség, amely 
az élőbeszédre oktatás elengedhetetlen feltétele. így valósul 
meg a DNyO-ban a tudat ós a cselekvés egysége a hallgatói sze-
mélyiség cselekvésében, hiszen "a tudatos cselekvésirányítás és 
szabályozás jellegzetessége éppen abban áll - írja KOSSAKOWSI -, 
hogy a cselekedetek nemcsak reakciók külső ingerekre, hanem ak-
ciók." A permanens akció az intenzív nyelvoktatás kulcsa, ezért 
tartozik a DNyO legeffektívebb nyelvoktatási formák közé. 

A munkamenet, illetve a DNyO igen magasra emeli a tankönyv 
értékét, használhatósági fokát. A tankönyv pl. egy-egy új anyag 
feldolgozásánál képtelen kellő mennyiségű, már tanult ismerete-
ket feleleveníteni /ahhoz ismét le kellene írni/, míg a DNyO-ban 
a pedagógus a munkamenettel, hallgatóink tudása ismeretében jelöl-
heti ki, mit ajánlatos átismételnie az új anyag elsajátítása e-
lőtt. A munkamenet tehát nemcsak az új anyag megtanulását segíti 
elő, hanem a permanens ismétlést is, amely a hagyományos oktatás-
ban leggyakrabban az új anyagtól függetlenül történik. A tanórán 
történő rendszeres visszacsatolás a már tanult ismeretekre a munr 

kához való helyes viszony műhelyévé válik a DNyO-ban, mert a mód-
szer előidézője egy olyan oktatási eljásárnak, amelyet a hagyo-
mányos oktatás képtslen megvalósítani. Ha a hallgatók látják, 
hogy az ismétlés az új anyag slsajátításában, a asszociációs kap-
csolatteremtésben igen fontos helyet foglal el, szívesen veszik i 
mind az egyéni, mind a kollektív házi feladatokat, melynek célja 
a perifériára szorult tudás visszaszsrzése. 

A szocialista országok oktatási intézményeinek alapvető 
nevelési formája a kollektív nevelés. Ennek alapsémája: 
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égvén > kollektíva /csoport, osztály/ 

^ ? 
társadalom 

A duális nyelvoktatásban a munkára nevelés új területei 
kapcsolódnak be éppen azáltal, hogy a kollektív nevelés le-
hetőségei is megsokszorozódnak. Amíg a hagyományos osztály-
oktatásban a z egyén, a tanulói személyiség közvetlenül áll 
kapcsolatban szinte állandó jelleggel a nagy kollektívával /az 
osztállyal/, addig a DNyO -ban az egyén és osztálykollektíva 
közötti szakasz kettő, esetleg három kollektív, kiscsoportos 
oktatás jellegű lépésekre, lépcsőkre oszlik. Vagyis a pedagó-
giai hatásfokot megsokszorozza: 

/Az ábrán nincs feltüntetve az iskola, egyetem, vagyis a legna-
gyobb tanulói, hallgatói kollektíva, miután jelenleg az a cél, 
hogy kiemeljük a DNyO és a hagyományos oktatás közötti különbsé-
get./ 

Azt, hogy ezek a lépések az intenzív nyelvoktatás szempont-
jából miért jelentősek, lényegében a Duális nyelvoktatás /1972/ 
és A kiscsoportos foglalkozás a magyar mint idegen nyelv taní-
tásában /1972/ c. cikkeimben már kifejtettem. A DNyO cssleked-
tető oktatási módszer: "A közös, együttes tevékenység nyomán 
ksdvező módon alakul a tanuló viszonya a munkához, növekszik ben-
ne a mások iránti megértés, segítés szelleme.M/8l.1. ZUKOVITS 
1972/13 
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Az aktív, intenzív oktatási módszerek meghonosításában 
a DNyO-ban is mindig tekintettel kell lenni a hallgatók fáradt-
sági szintjére, különösen a nap utolsó óráiban és a hét utolsó 
napjain, A túlterhelés, a túltelítettség s az ezt kiváltó fáradt-
ság - illetve a fáradtság mértéke -, gátlólag hat bármilyen mun-
kára, a tanulásra is • A hallgatók teljesítményei alapján megálla-
pítható, hogy az első szakasz kisérleti csoportjaiban.ugyanabban 
az időben következik be a "hullámvölgy", mint a többi hagyomá-
nyos módszerrel oktatott csoportokban /I. ciklus 3-4. hete/. 
WALTER R. FUCHS szerint: hogy mikor áll be a "túltelítettség" 
a programozott oktatásban, az különböző tényezőktől függ: mennyi-
re érdekli a tanulót a tálalt anyag, milyen intenzitással nyújt-
juk nekiaz anyagot, mekkora intelligenciát és előképzettséget 
hoz a tanuló magával, milyen szociális környezetből jön, milyen 
a pillanatnyi hangulata ,stb. A legjobb, ha nem engedjük, hogy 
az "unalom" lábra kapjon. A programozott utasításokban ez könnyeb-
ben megvalósítható, mint a hagyományos oktatásban - írja FUCHS 
az Uj tanulási módszerek c. könyvében. A DNyO-val a hallgató a 
félévtizedes kísérleti tapasztalatok szerint 4-5 órát képes ta-
nulni, anélkül, hogy a hagyományos oktatásban megszokott módszer-
rel "lazításra" lenne szüksége. Tehát heti 3 óra laboratóriumi 
gyakorlattal és 6 társalgással bővítve biztosítja a teljes inten-
zív nyelvoktatást a bevezető, tízhetes szakaszban. A munkára va-
ló nevelés, a tanulói személyiség munkához való viszonyának kia-
lakítása szempontjából a DNyO fölényben van. Oobb a SKINNER-i 
értelemben alkalmazott programozott oktatásnál, mert egy szoci-
alista társadalom oktatási intézményében nevelési szempontból 
döntő tényező a hallgatók tanulásának, oktatásának folyamatos 
megszervezése, amelyre FUCHS nem is tér ki. /Mit csinál a tanu-
ló a többi időben? Oátszik? Olvas? Megszervezett-e a szabadidő? 
stb./ "A korszerűen felfogott oktatás a nevelő- és a tanulóközös-
ség együttes, a nevelő által tudatosan tervezett és tervszerűen 
irányított közös iskolai tevékenységs" továbbá "a tanulóknak ... 
az ismeretanyag feldolgozásában, elsajátításában aktívan és ön-
tevékenyen kell részt venniük." /im.328.1. NAGY SÁNDOR: Nevelés-
elmélete/ 
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A DNyO minden tekintetben arra irányul, hogy munkára, tanu-
lásra, önállóságra neveljen. Az elle nőrzést, értékelést és az 
osztályzást e céloknak veti alá. Pontos követelmény meghatározá-
sával és feladat rendszerével fő problémájának a tanulás-tanítás 
eredményességét tekinti. A tulajdonképpeni osztályzás, minősítés 
írásbeli és szóbeli vizsgákon történik intézetünkben, tehát sza-
kaszos jellegtí, míg az ellenőrzés folyamatos, illetve a munkára 
nevelés érdekében is azzá kell válnia. Tehát az ellenőrzés a 
DNyO-ban mint az oktatás-nevelés szabályozójaként szerepel, össz-
hangban van a magyar mint idegen nyelv oktatásának céljaival, 
igsn nagy jelentőségű motivációs, tehát nevelési faktor, vagyis 
a munkára nevelésnek egyik legjobb módja. "Ellenőrzés, értékelés, 
osztályozás a DNyO-ban" c. cikkemben már részletesen kifejtettem 
az ellenőrzés módját és módszerét. Ha frontális oktatással össze-
hasonlítjuk, még viszonylag kevés létszámú csoport esetén is 
/12-14/, nyomban szembetűnik a DNyO előnye. Már maga a rendszeres 
ellenőrzés is munkára nevel, kitartásra, önbizalomra. A hagyomá-
nyos oktatás ennyire rendszeres ellenőrzést nem ismer, nincs rá 
lehetőség. Még a legintenzívebb oktatási módszerrel oktatók is 
a tanórának elenyésző idejét fordítják ellenőrzésre. /Lásd: pl. 
ZKOVITS IMRE: Az aktivitás serkentő tényezői az oktatásban c. 
könyvét.1972/ Ha pl. egy-egy csoportban egy kérdés-felelet szi-
tuációt képzelünk el, ami nyelvoktatásban meglehetősen gyakori, 
14 tanulóból csak egy válaszol a feltett kérdésre. Ezt meg is 
szoktuk dicsérni, vagyis megerősítjük a válaszát. S a többi 13 
hallgató? Hogyan alakul ezek munkaviszonya? A lehető legrosszab-
bul. A jobbak eleve elveszik a szót a gyengébbek elől, gyakran 
hárman-négyen is mondják a választ, a kész megoldást, amikor az 
osztály zöme még a probléma szituáció átéléséig sem jutott el! 
Az ilyen módszerek károsak a tanulói személyiség munkára nevelése 
szempontjából. Káros, mert 1. passzív magatartásra szoktatják 
az arra amúgy is hajlamos introvertált hallgatókat, s a gyengébb 
tudású extrovertáltakat is, ugyanis ha az "okosabbak" megoldják 
a feladatokat, akkor felesleges gondolkoznuik, másrészt; 2. a 
feladat aktív megoldói között helytelenül értelmezett verseny-
szellem alakulhat ki, amelyet a pedagógus megerősítéssel, dicsé-
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rettel, pontozással stb. még fokoz is. Ha ráadásul még az ilyen 
előzmények után elhangzik, hogy a termelési versenyekben az ön-
tudatos, a szocializmust építő dolgozók vesznek részt, s ezt a 
tanulók tudatosan, vagy nem tudatosan összevetik az osztály ver-
senyszellemével, rideg dogmává merevedik az egész "verseny". 

A duális, a kiscsoportos, a csoportos, illetve az intézeti 
szintű, az egész iskolára kiterjedő, illetve személyek és a kü-
lönböző csoportok közötti egységes versenyszellem kialaítása 
nem "magányügy ". Ez az egész szocialista rendszerünk sajátossá-
gából fakad, a szellemi, kulturális és anyagi igényeink magas-
szintű kielégítése céljából. A közös feladat elvégzéséhez olyan 
egyéni és kollektív munkához való beállítódást végzünk a tanulók 
helyes versenyszellemének megteremtésével, hogy a termelő vagy 
az alkotó szellemi munkában is megtartsa ezt a sajátosságát. A 
szocialista országok egységesen az együttműködési készség szelle-
mében nevelik az ifjúságot. Mint tapasztalhatjuk, országaink kö-
zött is mindkét sajátosság: az együttműködési és tágabb értelem-
ben a versenyszellem is létezik. A kapitalista országok lényegét 
tekintve ebben az értelemben nem beszélhetünk versenyszellemről, 
mert a társadalmi rendszer sajátosságának megfelelően agresszív 
versenyszellemben nevelik a gyerekeket, a tanulókat. URIE BRON-
FENBRENER14 

Egyes kutatók felmérései azt bizonyítják, hogy a tanulók 
nem várják el egyöntetűen a megerősítést, a dicséretet az osz-
tályzatot egy-egy elvégzett munkáért. Valóban, a vizsgákat kivé-
ve, van-e értelme az osztályzásnak, ha a jegy nem a fejlődés mé-
rőfoka, hanem az értékelésé, a mérlegelésé, egyszóval a beskatu-
lyázásé? Senki előtt sem kétséges, hogy az oktatás minőségének 
megjavítását nem az osztályzatok fogják eldönteni, hanem a tar-
talmi munka, a munkának olyan megszervezéss, amelyben értékeljük 
bár l-estől 5-ösig a hallgatók tudását, rendkívül fontos, hogy 
ahhoz szoktassuk őket - "felnőtt korban" is ellenőrzi^ minősítik 
a munkáját, tshát helyes, ha ezt at iskolapadban megszokja, más-
részt "az osztályzatgyűjtő versenyszellem" elkerüléséhez olyan 
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követelményrendszer szükséges, amely a tanulási folyamatban 
történő "osztályzáskor" több komponenset vesz figyelembe, mint 
eddig. A követelményeket bőviteni hagyományos oktatás ksretein 
belül lehetetlen, az adminisztrációs munkák további növelését 
jelentené, lehetetlen lenne következetesen végrehajtanl. A DNyO 
egyik nagy előnye, hogy a csoportokban egységes és sokoldalú 
követelményrendszert alkalmazhat, és kisebb és nagyobb terjedelmi 
részműveleteket, gyakorlatokat is "minősíteni" tud. Ha a pedagó-
gus szükségesnek tartja - a csoport munkaviszonyától függően 
"osztályozhat" lépésenként, gyakorlatonként, óránként, naponként, 
értékelheti jeggyel az egész heti munkát is. /A hetenkénti gya-
korló, ellenőrző, ismétlő órákon sokoldalúan megvalósítható./ 
Az ilyen osztályzatok az aktivitás serkentőivé, a helyes munkavi-
szony formálójává válnak, mert alkalmasak lelkesitésre és elma-
rasztalásra, a tanulói személyiség mozgatásáraf mert a DNyO-ban 
e jegy, az "osztályzat" csak önmagában fogható fel értékelőnek, 
a többi jeggyel együtt már folyamatjelző. A szélesskálájú köve-
telményrendszer pedig pontosan megmutatja a hallgatónak azt, mi-
ből kell többet tanulnia, vagyis az osztályzat értékelő tulajdon-
sága is megmarad, de nevelési funkciójában is egyenragú lett, 
sőt az utóbbira tolódik át. A DNyO-ban valójában az egész héten 
át kapott "osztályzat", jegy így fogható fel, csupán az egész 
heti munka összesített jegye értékelő tulajdonságú a szószerinti 
értelemben. A legintenzívebben megtartott hagyományos órákon 
/ZUKOVITS 1972/ csaknem jelentéktelenné zsugorodik össze az elle-
nőrzésre fordított idő, következésképpen összehasonlíthatatlanul 
ksvesebb szerepet tölt be a munkához való helyes viszony kialakí-
tásában, a munkafegyelemben, a tanulók aktivizálásában... A ma-
gyar mint idegen nyelv oktatásában az oktató-nevelőmunkát csak 
akkor tudjuk lényegesn tovább javítani, ha a követelményeket pon-
tosan meghatározzuk, több lehetőséget biztosítunk az ellenőrzésre 
és az önellenőrzésre. A pontos követelmény-meghatározás és a rend-
szeres ellenőrzés már maga is jelentős motivációs tényező. 
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Ha a hallgató tudatában van a követelményeknek, s a követelmények 
elérésének módját is megtanulta - amely végsősoron nem más, mint 
a tanár jelenlétében folytatott permanens tanulás -, képes a leg-
magasabb tanulmányi eredmények elérésére. A DNyO-ban a követel-
ményrendszer és az ellenőrzés az oktatási-nevelési folyamat sza-
bályozója, s ezáltal a munkára, az önállóságra nevelés új módszere. 

1/ A DNyO önállóságra szoktat az ismeretek elsajátításában, növe-
li a tanulói személyiség tudásába vetett hitét, bizalmát. 

2/ Alapos és tartós tudásra tesznek szert a hallgatók, mert a 
jártasságok készségek megszerzésében s annak gyakorlati alkal-
mazásában aktív módon már a tanórán részt vesznek /pl. páros 
munkában gyakorolják/. 

3/ A hallgató sokoldalú munkáját rendszeresen és célszerűen irá-
nyítja, az eddigi nyelvoktatási módszereknél eredményesebben 
és tartósabban elősegíti fejlődésüket. 

4/ Az irányított, aktív öntevékeny munka olyan munkamorálra nevel, 
amelyben a hallgató nem külső, hanem belső indítékok alapján 
cselekszik a DNyO-ban. 

5/ A munkához való aktív viszony legfőbb forrása a siksres előre-
haladás, a permanens sikerélmény, gyorsul a hallgató előrehala-
dása . 

6/ A DNyO az alsóbb szintű oktatási intézmények közvetlen módsze-
rei helyett /anélkül, hogy lemondana ezek szükségességéről/ 
a hallgatók fejlettségi szintjére tekintettel a sokkal nehezebb, 
de eredményesebb közvetett módszert alkalmazza mind a munka-
szeretetre, mind az önállóságra nevelés, illetve a megbízhatóbb 
nyelvtudás érdekében. 
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8/ A munkához való 'helyes viszony megteremtése érdekében a 
DNyO integrálja a követelményt és ellenőrzést, vagyis a 
követelmény, cél. s az ennek érdekében kifejtett munka, 
és ennék ellenőrzése sokkal inkább egységes, összetartozó 
folyamat, mint a frontális oktatásban. 

9/ A DNyO-ban az egyéni és a páros szereplés maximálisan biz-
tosított gyengébb s a legjobb hallgatók számára egyaránt 
/ellentétben a hagyományos oktatással, ahol a "szóródás" 
nagy eltéréseket mutat/. 

10/ A DNyO előző tulajdonsága következtében az extrovertált 
vagy a gyors észjárású hallgatók nem a gyengébb képességűek 
rovására szerepelnek, tehát megszünteti az un. "sztár"-szel-
lem kialakulását, igen jelentősen segíti a jó munkalégkör meg-
teremtését . 

11/ A DNyO-ban a hallgató állandóan gyakorolja egy másik személv 
véleményének respektálását, szokásává válik az emberi méltó-
ság tisztelet, s így ugyanezt elvárja önmaga iránt. 

12/ A DNyO-ban a hallgatók, a párok differenciáltabban látják 
egymás pozitív vagy negatív tulajdonságait;/tudás, képesség-
beli differencia, mentalitás stb/, tahát az ilyen jellegű 
óravezetés jobban elősegíti egymás megismerését. 

13/ A DNyO aktív, intenzív nyelvoktatás, cselekvő, maximális 
szellemi képességét kifejtő emberré nevel. 

14/ A tanóra idejének, s általában az idő gazdaságos kihasználá-
sára szoktat. 

15/ Állandó figyelemkoncent rációra késztet, amely megvalósítha-
tatlan a hagyományos oktatásban, a gépi programozott oktatás-
ban meg annyira intenzív, hogy a szokásos tanórarendszer fel-
bomlásához vezethet. 

16/ A DNyO-nak hangulatkiegyensúlyozó szerepe van. Elősegíti a 
hallgató kedvtelenségének feloldását, a nem túlzott mértékű 
fáradtság feloldását a kellő ütemben végzett egyéni, illetve 
közös munkával. 
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17/ Növekszik a felelősségérzet a hallgató társának slőrshaladása 
iránt /kollektív szellem/. 

18/ A tanulást zavaró körülményeket jelentősen kizárja, mert a 
hallgató aktivitása a munkában realizálódik. Nincs ideje más-
sal foglalkozni, fegyelmezetlenkedni, társát zavarni. 

19/ A DNyO előnye a hagyományos oktatáshoz képest főleg abban 
"Fejlik, hogy a jó teljesítményhez szükséges faktorokat mobi-

lizálja ? alkalmas a hallgatói személyiség sokoldalú fejlesz-
tésére , olyan pozitív tulajdonságok kialakítására, gyakorol-
tatására, amelyek ma már a szocialista nevelés elodázhatat-
lan követ kezményei • 

2o/ A DNyO-ban a hallgató állandóan aktívan tevékenykedik akár a 
munkamenettel irányított egyéni vagy páros munkában, akár a 
feladatlappal irányított kiscsoportos foglalkozásban. Az ok-
tató-nevelőmunkánk célja az aktív személyiség kialakitása. 
A DNyO lehetővé teszi, hogy a hallgató jellemvonásává, szemé-
lyiségjegyévé tegye az aktivitást. 

A soknemzetiségű Nemzetközi Előkészítő Intézetben oktató-nevelő-
munkánk kulcskérdése a munkához való viszony. A munkához való vi-
szony kérdése magában foglalja mindazokat az oktatási és nevelési 
feladatokat - az intenzív nyelvoktatás, a teljesitőképes tudás, 
önállóság, közösségi szellem stb. -, amely elengedhetetlenül szük-
séges az aktív, sokoldalú hallgatói személyiség formálásához, egye-
temi tanulmányokra való előkészítéshez. Oan KOMENSKY írta, hogy 
könyvének, didaktikájának célja az, hogy a tanító kevesebbet ta-
nítson, a tanuló többet tanuljon. A magyar mint idegen nyelv ok-
tatásában elért eddigi eredmények további fokozása csak akkor való-
sulhat meg, ha valóban több önállóságot biztosítunk hallgatóinknak. 
/FUCHS is az "Uj tanitási módszerek" c. könyvében hasonló módon 
vélekedik; "... a hagyományos oktatással is tanultak. Ds közbsn 
- elkerülhető okokból - túl sok tanuló marad le. Aki tanít, annak 
első gondja az, hogy tanuljanak" /im.lo5.1. a szerző kiemelése./ 
A magyar mint idegen nyelv oktatóinak szintén-^első gondja az, 
hogy•tanuljanak", dolgozzanak hallgatóink, sikerrel járjon munkájuk. 
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A DNyO ez idegen nyelvoktat ás eddigi módszereitől eltérően sok-
kal nagyobb mértékben épít az aktivitást serkentő motivációs 
tényezőkre. Igy válik az intenzív nyelvoktatás modern, korszerű 
formájává, a nevelés, a munkára nevelés, a személyisógformálás 
hathatós eszközévé. A DNyO szorosan kapcsolódik a hazai kiscso-
portos oktatáshoz, általa korszerűbb szervezeti formák között 
történik az oktatás és a nevelés, ellentétben a programozott ok-
tatási formával, megtartja a csoport-/osztály/ és tanórarendszert. 
A DNyO ugyancsak lehetővé teszi, hogy "a különböző képességekkel 
rendelkezők szinte azonos színvonalon sajátíthatják el a kötele-
ző tantervi anyagot" /ZUKOVITS im.26o 1./. Mindemellett a DNyO 
a racionális bővitést is lehetővé teszi. "A mi programozott okta-
tási gyakorlatunkban megmaradt az osztályrendszer több fontos ele-
me". /L.: uo./ Például: 

- "a páros gyakorlat" /ennek intézetünkben a beszédtanításban, 
a beszédgyakorlatban a tanulás eddig nem tapaeztalt intenzív for-
mája, módja valósítható meg/; 

- "az eredmények szóbeli közlése" /ez a DNyO-ban, az ellenőr-
zésben igen sokoldalúan a munkára nevelés igen fontos faktorává 
válik a követelmény és az értékelés integrálásával/; 

- "a tanár az egész osztálynak ad utasításokat" /ez is rend-
kívül differenciáltan, rugalmasan valósul meg a DNyO-ban. Szükség 
szerint kollektív munkává változtatja az egyéni és a páros munkát 
a tanár, munkamenetet alkalmaz stb. /ZUKOVITS im.257.1./ 

A DNyO újabb bizonyiték arra, hogy /Itelezon, Tallizina, Len-
da stb. véleménye ezerint/ "nem feltétlenül ezükségee követelmény 
a programozott oktatásban a teljesen programozott tankönyv és az 
oktatógép alkalmazása"./ZUKOVITS im.257.1./A DNyO a már felsorolt 
tulajdonságainál és sajátosságainál fogva lehetővé teszi a megfe-
lelő munkaviszony kialakulását, az intenzív tanulási módszerek 
elsajátítását a magyar mint idegen nyelv oktatáeában. 
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CTóasef Szűcs: 

Daa Individuum des Studenten und se ine Einstellung 
"zur Arbeit im Unterricht Uiigarisch als Fremdsprache 

Der Verfasaer beschgftigt sich seit vieien Jahren mit den 
Problemen der Gruppenarbeit und des Dualunterrichts. Scine 
Erfahrungen beweisen, őasa; die Effektivitfit der Unterrichtö-
stunden, die Sprechübungen in den kleineren Arbeitsgemeinschaf-
ten innerhalb der Gruppé, d.h. in Kollektiven von 3 bis 12 Per-
öonen, bzw. in der Dualarbeit /Partnerarbeit/ bedeutcam inten-
siver sindf.als die im traditionellen Unterricht. Bei dieser 
Unterrichtsmethode steht der Lehrer im Hinter£rund und hat die 
Aufgabe, die Unterrichtsstunden au organisieren sowie die Arbeit 
der Studenten su jetiket bzw. - wenn es nőtig ist - ihnen.im 
Lernpr.ozess aur Lö^ung der problémátischen Aufgaben Hilfe 3u 
geben. 

In dieser Abhandlung wird die Wirksanikeit des Dualunterrichts 
unter dem Gesichtspunkt der Erziehung des Studenten zu einern 
soaialistischen üenschen analysiert. Schliesslich' komit der 
Verfósser zu folgenden Feststellungen: 
- innerhalb der Gruppenarbeit soll die Partnerarbeit bevorzugt 

werden* Sie fördert nfímlich die Entfaltung des Kollektiv-
geistes;-

- mit Hilfe der Mehtode des Dualunterrichts werden die Studen-
ten ffihig, ihre psychische Hemmungen zu bev/öltiíten; 

- durch die Kollektivrrbcit steigt die Leistungcffihigkeitv 
erhöht sich des V/iasensniveau; 

- Die Partnerarbeit vvirkt positiv, da sie in den Studenten 
nicht nur 3en Kollektiv/teist öondern auch den des Inter-
nationalismus und Kommuni sinus erweckt-. 



Der Vcrfasaer ist durch seine Erfrihrungen und Ergebniesen 
/ 

ííü UnterH ht üburaeugt, dass im Lernprozesa bzw. bei der -
Ersiehung ues Studeriten zu einem ' aoziaÜst ischen ?'enschen> 

iin^Unterricht Unggrigch_alg Frerods^rache-die Arbeit in 
der üruppe in kleintren Arbeitsgcmeinschaften, in der Partner-
.arbeit ^der_I^alunterricht öiejenige Porm des Frcmdsprachen-
unterrichts istf der denjnodernste^ ent-
spricht. Er ist der Meinung, dem Dualunterricht sollte Vorssug 
gegeben werden, um die Unterrichtsziele auf hoheni Niveau er-
ftillen zu können. Der Verfasser gibt auch eine Dibliographie 
an, die eeine Feststellungen unterstützen. 
Obwohl die Arbeit etwaa weitschweifig ist und die Formulierungen 
deö Verfaosers .nicht irnmer exakt sindf gibt. die Arbeit Anregungen 
zum Gedonkenaustausch. . 

Klára tfahr 


