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V I T A 

G I A V Béla: 

l 
Uj tantárgy a NEI oktatási-nevelési 

rendsze rében 

- a "Magyarország" oktatása elé -

Az elképzeléeek szerint az 1977/78-as tanév 
II. félévében új, önálló tantárgy oktatáea kezdődik meg 
az Intézetben . A "Magyarország" nevű országismereti tan-
tárgyat heti 2 órában minden csoport tanulni fogja. Az 
országismeret bevezetésének fő célja az, hogy hallgatóink 
nak alapismereteket nyújtsunk Magyarország földrajzáról, 
történelméről, politikai és társadalmi rendszeréről, gaz-
dasági életéről, és kultúrájáról. A "Magyarország" okta-
tásától azt várjuk, hogy tovább emelkedjen az Intézetben 
az ideológiai-politikai nevelőmunka hatókonyeága, meggyor 
euljon illetve elmélyüljön a hallgatók hazánkhoz történő 
alkalmazkodásának folyamata. Az ismereteket hordozó tárea 
dalmi-politikai szakszókincs eleajátításe pedig minden bl 
zonnyal meg fogja könnyíteni hallgatóinknak a társadalomi 
dományi tárgyak tanulását az egyetemeken. 

Úgy gondoljuk, hogy az orezágiemeret oktatáea 
létező igényt és szükségletet elégít ki. Egyréezt megszán 
tetl a spontaneitást a Magyarországgal kapcsolatos ismere-
tek közlésében, máerészt tartalmas lehetőségeket kínál a 
hallgatók autentikue informáláeához, világnézeti orientá-
lásához, szocialista szellemi! neveléeéhez. 
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Az új tantárgy anyagát a kisérleti jegyzet 
tartalmazza. A tananyaggal kapcsolatos munkálatokat, 
amelyek az elképzelések kidolgozásától kezdve a tantár-
gyi program kialakításán keresztül a jegyzet megírásáig 
tartottakba Nevelési Bizottság karolta fel. A fent felso-
rolt munkák elvégzésére a Bizottság tagjaiból munkacsoport 
alakult. 

A jegyzet megírásénál sokféle szempontot kel-
Istt figyelembe venni. Néhány példa a fentiek érzékeltetésé-
re i az évi 4o órás órakeret és ez anyag kiválasztásának e-
gyeztetése, a szakirány szerinti differenciáltság, ez el-
térő előképzettség, nyelvi szint és érdeklődés, valamint a 
tananyag összehangolása stb. A rendelkezésre álló rövid 
idő, a tapasztalatok hiánya, a különböző technikai nehézsé-
gek miatt a felmerülő problémáknak csak egy részét tudtuk 
megoldani a jegyzet első formájában, és elképzelésinket nem 
tudtuk maradéktalanul megvalósítani. Arra törekedtünk, hogy 
a jegyzet anyaga alapismereteket tartalmazó szinten maradjon. 
Az ismeretek autonóm rendszere, belső logikája és a redukciós 
igény azonban sokszor feloldhatatlannak tűnő ellentmondások 
elé állítottak bennünket. A lényeges és lényegtelen, a fontos 
és a már elhagyható határvonalát speciális tapasztalatok hiá-
nyában sokszor nagyon nehéz volt megvonni. A különböző SZQ? 
cialista országok előkészítő fakultásain már korábban beveze-
tett országismereti tananyagok és oktatási tapasztalatok ta-
nulmányozása egyráezt támpontot nyújtott az elinduláshoz, 
másrészt viszont abban az elhatározásunkban erősített meg 
bennünket, hogy igyekezzünk megtalálni a mi sajátosságaink-
nak és szükségleteinknek legjobban megfelelő tananyagot, fel-
dolgozási módszert és hangvételt. A tananyaggal kapcsolatos 
sokféle tartalmi elvárásnak többek között úgy igyekeztünk 
eleget tenni, hogy az anyagkiválasztásban meglehetősen "szár. 
les terítést" alkalmaztunk. Ez az eljárás széleskörí lehe-
tőséget biztosít a tanárnak, hogy azt "emelje ki" az anyag-
ból, ami az adott csoport szakirányának, érdeklődésének, 
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nyelvi szintjének legjobban megfelel. Az oktatáe érdekei 
más oldalról viszont azt követelték meg, hogy a mindenki 
számára kötelező törzsanyag ée a kiegészítő anyag világo-
ean elhatárolódjanak egymástól. 

A szövegek megírásánál figyelembe vettük a hall-
gatók által az I. ciklus végére elért nyelvi tudásszintet/ 
és a nyelvileg új Ínformációt lexikai szintre igyekeztünk 
redukálni. /A szövegekben az informatív jelleg a domináns 
tényező./ 

A jegyzet a következő témákkal foglalkozik: 
földrajzi anyaga a környezetismereti tudnivalókat, Ma-
gyarország földrajzi helyzetének jellemzőit tartalmazza. 
A történelmi réezben az eseménytörténeti jelleg dominál. 
Emellett a magyar történelem kiemelkedő ezemélyiségeinek 
tevékenységét is ismertetjük. A harmadik nagy tematikus 
egyeégben Magyarország politikai rendszerének sajátosságai, 
a szocialista társadalmi berendezkedée fő vonáeai szere-
pelnek. A"Magyarorezág gazdasága" című részben a szocialis-
ta termeléei módról, az ország gazdasági helyzetének kérdé-
seiről van ezó. A kultúra és müvelődée fő áramlataival, kie-
melkedő alkaotóival, a szocialista fejlődée kulturális 
eredményeivel a befejező réez foglalkozik. A jegyzetet kie-
Iexikon, eseménytörténeti áttekintée és irodalomjegyzék 
egészíti ki. 
A jegyzetben fontoe szerepe van a szemléltetőanyagnak,-
képeknek, ábráknak, táblázatoknak, ezt jelzi a szöveg és 
a képanyag kb. 4:1 megoszlási aránya ie. 

Az elmúlt tanév II. félévében került eor 6 ceo-
portban a jegyzet kísérleti oktatáeéra. Az eleő tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a hallgatók szívesen fogadták az 
új tantárgy óe a Jegyzet megjelenóeét. Az órákon érdeklődés 
és nagyfokú aktivitás volt tapasztalható. A kísérleti okta-



- 48 - < 

tás során sok tapasztalatot szereztünk a jegyzet kipró-
bálásával, az anyagfeldolgozás lehetséges módszereivel 
kapcsolatban. Felszínre kerültek a ki6órleti jegyzet 
gyenge pontjai, a kisebb-nagyobb belső aránytalanságok, 
a megfogalmazás! illetve a szemléletbeli problémák. 
Ezeknek a tisztázása és kijavítása remélhetőleg a jegy-
zet átdolgozása során meg fog történni. 
A hallgatók sokirányú ismereteikről a "Magyarország" 
vetélkedőn is tanúbizonyságot tettek. A vetélkedőn szer-
zett tapasztalatok 16 azt bizonyították, hogy az ország-
ismeret oktatása során minden rendelkezésünkre álló pe-
dagógiai eszközzel az élményszerűségre kell törekedni. A 
kirándulások, városnézések, múzeumlátogatások, gyárláto-
gatások tapasztalatait be kell építeni az oktatás meneté-
be. Az órákon sok lehetőségst kell biztosítani a hallgatók 
véleményének, állásfoglalásainak megismerésére és formálá-
sára. A tananyag személyhez szóló jellege az órának oldott 
hangvételt kell, hogy kölcsönözzön. Úgy érezzük, ki kell 
használni minden lehetőséget a politikus célzatú összeve-
tésekre, ugyanakkor kerülni kell a semmitmondó, vagy tör-
ténelmietlen párhuzamokat. Az egyes kérdések tárgyalása 
csak kellő objektivitás, a tényekhez való ragaszkodás mel-
lett képzelhető el. 

Véleményünk szerint az ismeretek tételes számon-
kérése sok esetben többet ártana, mint használna. A követ-
kező tanév feladata lesz a széleskörű tapasztalatok elem-
zésével az ellenőrzés és számonkérés, a "Magyarország" 
snyaggal való rendszeres foglalkozás munkaformáinak kia-
lakítása. 

A "Magyarország " oktatása új feladatot jelent 
a tárgyat tanító tanároknak. A nehézséget a felkészülésben, 
nem a tanítandó ismsrstskben való tájékozódás jelentheti 
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elsősorban, hanem az ismeretátadás módja. A megoldáe 
- akárcsak a nyelvoktatásban - valószínűleg az alkal-
mazott módszerek ée eljárá'sok változatosságában, a szem-
lóleteseégre való törekvéeben rejlik. 

A "Magyarország " bevezetésével kapceoletban 
számos kérdés vár még tisztázásra. Ezek mielőbbi ée ha-
tékony megoldáeárajmajd elkötelezett, színvonalas tanári 
munkára van szükség ahhoz, hogy az országismereti tárgy 
a NEI oktatás-nevelési rendszerének integráns részévé 
váljék. 


