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A Nemzetközi Előkészítő Intézet hallgatói Földünk számos országából 
érkeznek. A hallgatókkal való szóbeli érintkezést a tanév első hónapjaiban 
a nyelvi szekciók biztosítják, s így alapvetően fontos nevelési feladatot te l -
jesítenek. Ez nem jelenti azt, hogy ahány nemzetiség, annyi nyelv szekció 
van, de a r ra törekszünk, hogy a legmegfelelőbb nyelvi szekcióba soroljuk 
a diákokat. Az elmúlt tanévben angol, arab, bolgár, francia, koreai, len-
gyel, mongol, orosz és spanyol szekció működött. 

A nyelvi szekciók száma és feladatköre évről-évre bővül. Ez érthe-
tő, mert mind a tanárok, mind a diákok egyre inkább felismerik a benne 
rejlő lehetőségeket. Minél jobban működnek a nyelvi szekciók, annál keve-
sebb megoldhatatlan probléma hárul a csoportvezető tanárokra, illetve a 
Tanulmányi Csoportra. 

A szekciók elsődleges feladata, hogy a diákokat anyanyelvi kötődésük 
alapján szervezetbe tömörítse*már a kezdet-kezdetén, s hogy ez a szerve-
zet megadja számukra a szükséges támogatást problémáik megoldásához, 
és informálja őket a diákotthonról, annak rendjéről, a tanulmányi rendről, 
a követelményekről és egyéb más, a hallgatókat érintő problémákról» 
A szekció még inkább lehetőséget biztosít Magyarország társadalmi rend-
jének alaposabb megismeréséhez. Ez a keret alkalmas kulturális progra-
mok, baráti találkozók, kirándulások lebonyolítására i s . Alkalmat ad a 
hallgatóknak magyar fiatalokkal való megismerkedésre, s ezzel felgyorsít-
ja a magyar nyelv elsajátításának a folyamatát, valamint előmozdítja az in-
ternacionalista magatartás kialakítását ise Az egyes programok megszer-
vezésében maguk a hallgatók is tevékenyen részt vesznek, így a közösségi 
emberré válás útját is egyengeti a szekció» 

Példaként említendő az angol nyelvi szekció tavalyi programja: 

1. Vasárnap délelőtti séták a Gellérthegyen és a Várban 
2. Tájékoztató jellegű előadás, illetve beszélgetés a diákotthonok 

rendjéről, egészségügyi problémákról, az Intézet tanulmányi rend-
jéről stb. 

3«, Két információs előadás 
a) Magyarország földrajzáról és történelméről 
b) Magyarország gazdasági szerkezetéről és politikájáról 
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4 . Két alkalommal autóbuszos városnézés 
5о Múzeumlátogatás: Budapest Helytörténeti Múzeum, Nemzeti Galé-

r ia 
6 . Több alkalommal részvétel a Fáklya Klub angol nyelvű klubjának 

az összejövetelein, ahol magyar fiatalokkal ismerkedtek meg 
7. Közös klubdélután szervezése a Kőbányai Textilfonó tanulóival és 

fiatal munkásaival. 

A felsorolt és hozzájuk hasonló programok jelentós szerepet j á t sza -
nak abban a folyamatban, amelynek cél ja a hallgatók beilleszkedésének, 
társadalmi akklimatizációjának a meggyorsítása. Az első 3-4 hónap eltelte 
u tána nyelvi szekciók fokozatos an átadják a helyüket azoknak a közösségek-
nek, amelyekben a kommunikáció már a célnyelven, vagyis magyarul folyik. 
A nyelvi szekciók létjogosultságát és fontosságát nyomatékossá teszi az a 
tény i s , hogy megérkezésüket követő időben diákjaink különösen fogékonyak 
az őket érő hatásokra. 

РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ СЕКЦИЙ И ЯЗЫКА-ПОСРЕЩНИКА В 
АКЛИМАШЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Имре Хидвеги, старший преподаватель - Фетэенц Понграц, 
преподаватель института 

(резюме) 
Средством языкового общения со студентами в первое время обу-

чения является т.н. языковая секция, поэтому она выполняет исклю-
чительно важную роль в воспитании. 

Языковые секции, работающие в Институте, имеют различные осо-
бенности и выполняют многообразную функцию: так напр. доведение 
до студентов актуальных информаций Тоб окружающей общественной 
среде, о нашем общественном строе, об актуальных политических со-
бытиях и о других темах, интересующихся студентов); организация 
различных дружеских встреч (в рамках секций и вне её); помощь в 
разрешении индивидуальных проблем студентов. 
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DIE ROLLE DER SPRACHSEKTIONEN UND MITTLERSPRACHEN 
BEIM EINLEBEN DER AUSLÄNDISCHEN STUDENTEN 
IN DER UNGARISCHEN VOLKSREPUBLIK UND IM 
INTERNATIONALEN VORBEREITUNGSINSTITUT 

Imre Hídvégi Dozent, Ferenc Pongrácz Oberassistent 
am Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 

Resümee 
Die Kommunikation mit den Studenten wird am Anfang 

des Studienjahres in den Sprachsektionen realisiert. Damit 
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung unserer 
erzieherischen Pläne. 

Die Sprachsektionen haben einen spezifischen Charakter 
und ein vielfältiges Aufgabengebiet; sie geben die ersten 
Informationen über unsere Umgebung, ciie Anforderungen der 
Universitäten, unsere gesellschaftliche Ordnung, aktuelle 
politische Fragen und über andere Themen, die die Studenten 
interessieren. 

Weitere Aufgaben sind die Herausbildung freundschaft-
licher Beziehungen innerhalb der Sektionen und mit unga-
rischen Jugendlichen. Die Sprachsektionen helfen auch.die 
persönlichen Probleme der Studenten zu lösen. 

Der Korreferat spricht noch vom Programm das engli-
schen und französischen Sektionen im Studienjahr 1976/77. 


