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Leendő konduktorok intézetünkben 

Intézetünkben 1991. óta folyik azoknak a FÁK országaiból érkező 
diákoknak az előkészítése, akik a Mozgássérültek Pető András Nevelőkép-
ző és Nevelőintézet (továbbiakban Pető Intézet) elvégzése után kondukto-
rok lesznek. Szabadjon elöljáróban néhány szót ejteni a Pető Intézetről és 
az ott folyó munkáról. Dr. Pető András a XX. század ismert tudósa, a Kon-
duktív Pedagógiai Rendszer kialakítója, a főiskola megalapozója. Az általa 
kidolgozott módszer segítségével olyan mozgássérültek is gyógyíthatónak 
bizonyultak, akikről korábban a tudomány és társadalom lemondani kény-
szerült. A statisztikai adatok szerint a 3-5 éves kor közötti mozgássérült 
gyermekek közül a 80 %-ot is eléri az eredményesen kezeltek száma. Cse-
csemőkortól az öregkorig folynak foglalkozások különböző betegségek és 
korosztályok szerint. Egy csoportban általában 6-8 fő van. A betegségek 
oka az esetek nagy részében a koraszülésnél fellépő oxigénhiány. 

A Pető Intézet mindenekelőtt a magyar gyermekek ellátására és a 
Pető-módszert alkalmazó nevelők, az ún. konduktorok kiképzésére hiva-
tott. Az utóbbi időben a nemzetközi igények erőteljesen megnövekedtek 
mind a gyógyulni vágyó gyermekek, mind a konduktorképzésben 
résztvenni kívánók körében. 

így kerültek hozzánk a Moszkvai Egyetem, illetve a Rehabilitációs 
Központ révén az itt tanuló diákok, akiknek továbbtanulását támogatják 
ezek az intézmények. A FÁK országaiban ugyanis még nincs a Pető Inté-
zethez hasonló speciális képzés. Szükség viszont igen nagy van erre, hi-
szen több százezer gyermek él egészséges társai között megfelelő nevelő 
nélkül, vagy otthon elrekesztve a világtól. A hozzánk érkező diákok egy 
része jakutföldről, Szibériából vagy a fővárosból, Moszkvából kerül ide. 

Ezeknek ismeretében itt tanuló diákjainkat a Pető Intézet elvárásai 
szerint kell előkészítenünk. A diákok alkalmassági vizsgán vesznek részt a 
Pető Intézetben, amelyen igen magasak a követelmények. A hallásvizsgá-
lat keretében a jelölteknek húsz magyar vagy orosz népdalt kell tudniuk. 
Vizsgálják kottaolvasási készségüket is. Beszédalkalmassági vizsgát tesz-
nek, amelyen kizáró ok a hangképzési rendellenesség, ritmuszavarok. A 
felmérést vizsga és orvosi szakvélemény zárja. Az alkalmassági vizsgán 
tízperces zenés gimnasztika, labdavezetés, koordinációs képességek méré-
se, kreativitás, mozgáskészség megfigyelése történik. Miután a FÁK orszá-
gainak a Kodolányi János Intézettel kötött szerződése bizonytalan időre 
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szól, így a diákok számára készítendő tankönyv megírására nem került sor. 
Kénytelenek vagyunk továbbra is saját anyagainkat, gyűjteményünket 
használni. 

Mire is van szükségük ezeknek a diákoknak? A magyar nyelv elsa-
játítását (a Színes Magyar Nyelvkönyvből tanulnak) lassabb ütemben vé-
gezzük, mint az egyetemre felvételizőknél. Már a kezdeti szakaszban 
részletesebben foglalkozunk olyan anyagrészekkel, amelyek számukra 
szükségesek, és az ott elvégzendő feladatok megkönnyítésére szolgálnak. 
Például részletesen tárgyaljuk a testrészeket, s az azzal kapcsolatos moz-
gásokat: mászás, gurulás, guggolás, ülő helyzet, fekvő helyzet, térdemelés, 
fejkörzés, kéznyújtás stb. Sok verset, mondókát és gyermekdalt is elsajátí-
tanak már a kezdeti szakaszban. A magyar nyelven kívül szaktárgyakat is 
oktatunk: anatómiát, matematikát és éneket. A magyar nyelv tanítása köz-
ben igen nagy hangsúlyt fektetünk a fonetika gyakorlására. A félévi magyar 
nyelvi vizsga után Somos Béla: Magyarországról magyarul című könyvét 
tanítjuk törzsanyagként. Ebből megismerik Magyarország földrajzát, rövid 
történetét, a magyar nyelv eredetét, néhány híres magyar írót, költőt, zene-
szerzőt. Erre azért van szükség, mert a konduktori diplomával együtt taní-
tói képesítést is szereznek. Somos Béla könyvét gyermekirodalommal, ver-
sekkel, játékokkal egészítjük ki, de gyakoroljuk a Pető Intézet gyakorlati 
foglalkozásain majd alkalmazandó szavakat, kifejezéseket, instrukciókat 
is. A diákoknak már az előkészítő évben meg kell ismerniük a Pető Inté-
zetben használt segédeszközök nevét, a feladattípusokat és az ottani napi-
rendet is, mert még a felvételi vizsga előtt hat héten keresztül hetente egy-
szer látogatást tesznek az intézetben. 

Kézügyességük, kreativitásuk fejlesztése céljából a meséket, verseket 
illusztrálniuk kell. Önállóan készítenek bábokat, vagy hajtogatással, ra-
gasztással szemléltető eszközöket. A Pető Intézetben alkalmazott, a gya-
korlati foglalkozásokat tartalmazó forgatókönyv szóanyagát is megtanítjuk, 
s azt mozgással, mutogatással, vagy az órára bevitt baba mozgatásával 
gyakoroljuk. Ilyenek például: 

• tornagyakorlatok végzése ülő, álló, fekvő helyzetben 

• hely- és helyzetváltoztatás tanulása. 

A konduktori munka jó fizikai erőnlétet igényel, ezért ösztönözzük 
hallgatóinkat arra, hogy minél többet mozogjanak, sportoljanak (úszás, 
futás, torna). 

Az egyik szaktárgy, amit magas szinten kell elsajátítaniuk, a bioló-
gia, ezen belül nagy hangsúlyt kap az anatómia. A másik, szintén nélkü-
lözhetetlen tárgy az ének. A múlt évben minden diák számára vásároltunk 
egy furulyát, így a hangszeres zene gyakorlására is mód nyílt. Szolfézst is 
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tanulnak, és nagyon sok éneket, ehhez Kodály Zoltán 333 olvasógyakorlat 
című gyűjteményét használjuk. 

Sokszor eszembe jutott már eddigi pályafutásom során Kodály Zol-
tán. Pedagógiájának fontos alkotóelemei a zene, a mozgás, a cselekvés, 
improvizálás. Ezeket igen jól hasznosíthatjuk a magyar nyelv tanítása so-
rán minden csoportban. Kodály Zoltán így ír erről: 

„ A zene elemei külön-külön is értékes nevelőeszközök. A ritmus fi-
gyelmet, koncentrációt határozottságot, beidegző képességet fejleszt. A 
dallam az érzés világát nyitja meg." 

Imre Klára 

Hozott pontok — szerzett pontok, avagy 
mennyire értékelünk reálisan? 

Intézetünk egyik feladata a határainkon túlról — zömében a Felvi-
dékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból — érkezett, magyar anyanyelvű 
diákok felkészítése a magyar egyetemi, illetve főiskolai felvételi vizsgákra, 
és a továbbtanulásra. Helyzetüket nehezíti, hogy felvételi vizsgáikat a Ma-
gyarországon érettségizett diákokkal azonos, a felsőoktatási intézmények 
által előírt követelmények szerint kell letenniük. 

Intézetünkbe az általunk és a határainkon túli magyar szervezetek 
által közösen szervezett sikeres felvételi vizsga alapján lehet bekerülni. 
Évek óta olyan csoportokban tanítok matematikát, amelyekben — fizika 
szakos kollégáimmal együtt — a műszaki felsőoktatásban továbbtanulni 
szándékozó diákokat oktatunk, ezért az itt szerzett tapasztalatokról szeret-
nék beszámolni. (Egyébként minden matematikából felvételiző hallgatón-
kat, pl. akik gazdasági, vagy természettudományi felsőoktatásban kívánnak 
továbbtanulni, azonos tanterv alapján, hasonló módszerekkel készítjük 
fel.) 

Általában megfelelő matematikai alapismeretekkel rendelkező diá-
kok érkeznek hozzánk, de mint jól tudjuk, a sikeres felvételi vizsgához ez 
rendszerint kevés. E megállapítást bizonyítja az is, hogy az év elején íratott 

8 8 


