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Az intézet jelenleg hatályos tanterve szerint a természettudományi 
tárgyak között szerepel az ábrázoló geometria is„ 
A diszciplína egységes oktatásáról ténylegesen csak az elmúlt évtizedben 
beszélhetünk. Azt megelőzően — 19654Ő1, a szaktárgyi oktatás bevezeté -
sével — tematika hiányában az ábrázoló geometria címszó alatt oktattaks 
rajzot, műszaki rajzot, géptant, vagy éppen az akkor még a gimnáziumok-
ban tanított ábrázoló geometriát. Ezt a munkát óraadók végezték, ki-ki a 
saját elképzeléseinek és adott szakterületének megfelelően. 

A műszaki egyetemeknek és a főiskoláknak a tárgy előkészítésével 
kapcsolatban támasztott igényei s nem utolsósorban a hallgatók zömének 
előképzettségében mutatkozó hiányok nélkülözhetetlenné tették az ábrázoló 
geometria intézeti oktatási programjának és tananyagának mielőbbi elkészí-
tését . 
Erre először 1967-ben került sor, amit főként a főhivatású oktató alkalma-
zása tett lehetővé. Az eredményt az akkor ideiglenesnek szánt és máig is 
használatban levő jegyzet híven érzékelteti. 

Időközben azonban az ábrázoló geometria hazai középfokú oktatásában 
változások történtek. A tárgy, mint ismeretes, részben beolvadt a metema-
tika anyagába, másfelől pedig bevezették a rajz oktatását,amely magában 
foglalja a műszaki rajz elemeit is . 
Ennek hatása a tárgy vitatott helyzetét eredményezte az intézetben. Az ok-
tatási cél viszont továbbra is egyértelműen megkövetelte a tárgy szempont-
jából különösen gyenge képzettségű hallgatók felsőfokú tanulmányokra t ö r -
ténő előkészítését. 

A vita nyugvópontra jutott, kialakult a hosszabb időre szóló program. 
A tantervi óraszám a korábbi elégtelen órakeretet meghaladva évi 80-ra 
emelkedett. Az oktatás hatékonyabbá válása érdekében a jegyzet kiegészí-
tése és módszertani példatár összeállítása vált szükségessé. Ez utóbbit az 
ábrázoló geometriát oktatók munkaközössége készítette el. 

A közelmúlt eredményeit pedig az oktatási tapasztalatokon alapuló új 
jegyzet és az intézetben használatos módszertani segédanyagok képezik. 

A jövőt tekintve a metodika tökéletesítését és intézeti alkalmazásának 
rendszerező összefoglalását tűztük ki célul. 



A történeti áttekintést követően röviden a tantárgy struktúráját és 
módszertani segédleteinek kérdését kívánom érinteni. 

A műszaki képzés feltétlenül megkívánja az ábrázoló geometria alap-
jainak ismeretét, hiszen a műszaki gondolatközlés legcélszerűbb formája 
a műszaki ra jz . A Nemzetközi Előkészítő Intézetből évente mintegy 200-250 
hallgató folytatja tanulmányait különböző műszaki egyetemeken, illetve fő-
iskolákon. 
A fogadó intézményekkel az utóbbi években kialakult rendszeres kapcsolat 
munkánk eredményességét segítette. így az ábrázoló geometria program-
ját—bizonyos finomításoktól eltekintve — a támasztott követelmények függ-
vényében megfelelőnek értékelték. 
A felmérések tapasztalatai szerint — a korábbi évek gyakorlatával ellen-
tétben — kiterjesztettük az oktatást a vegyészmérnöki és vegyipari egyete-
mekre készülő hallgatókra is, illetve az építészmérnöki karra pályázóknak 
kisegítő képzésként szabadkézi rajz foglalkozásokat rendszeresítettünk. 

Az említettek konzekvenciájaként az Intézetben az ábrázoló geomet-
r ia oktatása magában foglalja a geometria és az ábrázoló geometria okta-
tását egyaránt. Az ábrázoló geometriát térgeometriai ismeretekre kell 
alapozni* Geometriai is meretek nélkül ugyanis az ábrázoló geometria okta-
tása értelmetlen és formális. Ezért előzi meg az ábrázolót a geometriai 
alapvetés, amely a s í k - é s a térgeometria fogalmait rendszerezi és mélyí-
t i . 
Ábrázoló geometriából pedig a Monge-féle kétképsíkos projekció elemeit 
oktatjuk. Ez valamennyi műszaki felsőfokú intézmény képzési követelmé-
nyeivel adekvát alapismereteket nyújt. 
E tantárgy oktatásánál valósul meg tehát a tényleges előkészítés. Míg a 
többi természettudományi tárgyból a feltételezetten már ismert tananyag 
magyar nyelvű rendszerezése és elmélyítése dominál, addig ennél a tárgy-
nál jobbára új tananyagot sajátítanak el a hallgatók számukra idegen nyel-
ven. 
Ebből értelemszerűen következik, hogy a módszertani kérdések különös 
nyomatékkal szerepelnek. 

A tárgy természetéből és az Intézet jellegéből eredően elsődleges a 
szemléltetésből szerzett tapasztalat, hogy így elősegítsük az anyagi világ 
térbeli formáinak és összefüggéseinek helyes megismerését. 
Meghatározó tehát a térszemlélet fejlesztése, amely egy hosszabb időn át 
tar tó folyamat, és a konstruktív képzéshez elengedhetetlen. A többi szak-
tárggyal együtt a hallgatók világnézetének formálásában aktív részt vállal 
az ábrázoló geometria i s . A teljesség igénye nélkül csupán néhány nevelési 
feladatra utalnék, amelyre a tantárgyunk oktatás a különös lehetőséget nyújt. 
Felsorolásszerűen említem: az önálló, logikus gondolkodásra nevelést, az 
alkotókészség és a kombinatívkészség fejlesztését, a pontosság, az ellen-
őrzés igényének kialakítás át, a célszerűségre való törekvést, és nem utol-
sósorban az esztétikai nevelést. 
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E feladatok komplex megoldásánál a még meglevő problémákra ez a l -
kalommal nem térek ki. Az eredményeink közül is elsősorban a szemlél te-
tő oktatást jellemző változásokat hangsúlyozom. Kilön kiemelem a model-
lek, a diapozitív képek, illetve a feladatlapok alkalmazását, amelyek a tan -
anyag valamennyi részét átfogják. A tanítás és a tanulás mechanizmusában 
nélkülözhetetlen szerepük van. A feladatlapok az egységes követelmény-
szint elérését szolgálják, egyben lehetővé teszik a differenciált oktatást, 
s önálló munkára ösztönöznek. Szervesen kapcsolódnak hozzájuk a térbeli 
modellek és a feladatokat lépéseidjen feldolgozó diapozitív képek. így a t é r -
szemlélet alakítására, az ismeretek befogadása és alkalmazása együttesen 
érvényesül. 

Az oktatási módszereink sikeresnek bizonyultak. Ez nemcsak az inté-
zeti számonkérésnél mérhető le, hanem sokkal inkább azzal, hogy hallga-
tóink megállják helyüket a felsőfokú intézményekben, és eredményeik nem 
maradnak el a magyar társaikétól. 

A tantárgy 10 éves fejlődéséről készült áttekintés pozitív mérlege 
azonban további feladatok elvégzésére ösztönöz. Az oktatási-nevelési fe l té -
telek kedvezőbbé válásával párhuzamosan az ábrázoló geometria p rogram-
jában rögzített célkitűzések is maradéktalanabbul érvényesülhetnek. 

ПРЕПОДАВАНИЕ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В МПИ 

Каталин Матэ, преподаватель института 
(резнме) 

Выступление знакомит нас с возникновением обучения этому 
предмету в институте, с этапами его десятилетнего развития. 

Начертательная геометрия один из основных предметов техничес-
кого обучения. Этот предмет занимает специальное место в системе 
обучения естественным наукам в МПИ. 

Его специальное положение обосновывается: 
а) ролью конструкции в техническом обучении 
б) проблемами в образовании студентов в этой области в момент 

поступления в МПИ. • 
в) связью обучения начертательной геометрии с математикой. 
Выступление излагает учебный план этого предмета и уделяет,. 

особое внимание методическим вопросам. Выступление обшшает вни-
мание на богатые возможности обучения начертательной геометрии в 
области воспитательной работы. 
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DER UNTERRICHT DES FACHES DARSTELLENDE GEOMETRIE 
IM INTERNATIONALEN VORBEREITUNGSINSTITUT 

Katalin Máthé, Oberassistent im 
Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 

Resümee 
Im Korreferat werden die Bedinungen zur Einführung für 

das Fach 'und die wichtigsten Etappen seiner 10jährigen 
Entwicklung im Institut dargelegt. 

Die darstellende Geometrie zählt zu den Grundfächern 
der technischen Ausbildung. Sie hat im Unterricht der na-
turwissenschaftlichen Fächer im Internationalen Vorbereit-
ungsinstitut einen speziellen Platz. 
Ihre spezifische Lage ergibt sich: 

a) aus ihrer Rolle in der konstruktiven Ausbildung, 
b) aus Mangel an"Vorbildung der Studenten, 
c) aus den Zusammenhängen zwischen der darstellenden 
- Geometrie und der Mathematik im Unterricht«. 

Der Vortrag beschreibt den Aufbau dieses Faches, be-
tont seine methodischen Probleme und lenkt die Aufmerksam-
keit auf die vielseitigen erzieherischen Möglichkeiten, die 
im Unterricht der darstellenden Geometrie liegen. 


