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I. BEVEZETÉS
Az általán os iskolai

tanárképz és

között gondo sko d nunk kell

arról

sokrétű

is,

hogy

nevelési

feladatai

jövendő

általános

a

iskolai tanárok megismerkedjenek a nevelés egyéb feladataival
Az iskolai ok tató —nevelő munkán túl több
hallgatóinkn ak megismerkedni.
foglalkozna k.
elmélet

Elmél eti ismereteket

szaktanszékek

és

gyakorlat

feladattal

Ezek jórészével nem a

pedagógiai szaktárgyi oktatásban
Az

tanári

a

szaktanszékek
kapcsolatban

különbséget

ismereteinek

hidalja

elsajátítása.

sokrétűségéről ebben a cikkben ré szletes ismertetést
adni.

Egye tlenegy

témára

szeretnék

—

törekedve — ismertető elemzést

végezni.

Az osztályfőn öki

egyik

tevékenység

de

nem

feladata,

változatosak

és

a
hogy

tanítás során tanulmányi utakra is elvigye. A mai
ezek a tanu lmányi utak igen

kell
a

kapnak.

közötti

szakmódszertani

neveléssel

is.

nem

át

a
Ezek

kivánok

teljességre
tanulóit

a

társadalmunkban

egyre

bonyolultabb

- 90 feladatokat, k öve teln ek a sz erv ez ő
A ml hal lgató ink a t erre
oktatója
utak

a

igyekszik nevelni.
előkész ítésébe,

tanártól.

feladatokra

a

tanszék

valamennyi

A tanszék által szervezett

tanulmányi

lebonyolí tásába

aktívan

bevonjuk

halIgatóinkat.
Ebben a cikkben

röviden

arról

adok

számot,

hogy

hogyan és hányf éle tanulmány i utat szervezünk.

tanszékünkö n

Természetes,

ebben a munkában az oktatók mindegyi k e külön—külön is részt
A fels őokt atá s ban elt ölt ött

30

vezettem, s ezért vá llalkoz ta m

év

alatt

e téma

több

hogy
vesz.

tanulmányi

utat

feldolgozására.

II. T AN U LM A NY I UTAK SZE RVE Z ÉS E
A felsőoktatási

tanterv

előírja,

hogy

a

fizika—techn ika s z a k o s hallgat ó k az első— és
kötelező tanulmányi uton vegyene k részt.

matematika—fizika,
harmadik

Ennek

évfolyamon

időtartama

öt—öt

nap. Hosszú ideig a tanulmányi utakat belföldön szerveztük meg.
első

évfolyamok

számára

elsősorban

demonstráló ü zeme kbe vittük
ózdi,

a

diós győri,

a

környékén,

vagy

harmadévfoly amok

hallgatóinkat.

borsodnádasdi,

megtekintése. T e r mé sze tese n

ilyen

dunántúli
számára

tananyagáho z Cele ktromos,

mechanikai

a

már

a

is

harmad,

például

hűtőháy,

üzemlátogatást

vidékünkön

műveleteket

Ilyen

miskolci

Orion, Videoton,

stb.
és

szerveztünk.

A

negyed

évfolyam
üzemeket

Remix, Optikai

Vilati, KFKI, s t b . ) látogatunk meg. A harmadéves ek számára
évben szakmó ds ze rt an i kir ándulás t szerveztünk.

az

Budapesten

fénytan, at o m f iz i k a ) kapcsolódó

CEgyesült Izzó, Ká b el művek,

Az

Művek,
minde n

Ezek időtartama

epy

nap.
Tanszékünkről a k ezdeti időkben egyéni szervezéssel beindítottuk

a

külföldi tanulm ányi utakat is. Később a Minisztérium

engedélyével

ezek az utak hi vat a losak

főiskolákkal

lettek. Kialakult a külföldi

— elsősorba n s zocia lista ors zágo kka l — a hallgatói

cseregyakorlat.

- 91 A tanulmányi utaknak

a

megszervezése

magyarországi programjuknak
tanszék feladata
Tanszékünk
országokban

az

és

a

külföldi

összeállítása

és

hallgatók

biztosítása

a

volt.

hallgatói

tanulmányi

cseregyakorlaton

az

alábbi

jártak:

— Német Demokr atikus Köztársaság
— Szovjetunió CCsebokszári,
— Csehszlovákia CBánska
— Lengyelo rszág

CZielona

CErfurt)

Vlag yimi r)

By strica)
Góra )

összegezve a tanulmányi utak lehetőségeit a

következő

típusúakat

szerveztem:
1. Belföldi 5 napos programmal
2. Belföldi
hallgatók

10

napos

programmal,

de

ez

csak

külföldi

számára

3. Külföldi 10 napos programmal
Külföldi 21 napos prog rammal Cez csak a cs ebokszári
mivel az utazás 6 napot vett

igénybe).

A szervezési f eladatokat nem részletezem külön—külön,
munka

menete

résztvevők

nem

között.

tesz
Az

különbséget
üzemek

utak,

a

magyar,

vagy

látogatásának,

a

mivel

a

külföldi
hallgatók

étkeztetésé nek és kultur áli s programjának összeállítása azonos.

A

különbség a napok számában és a költségek tervezésében tér el.
Ezek után vizsgáljuk meg a
lebonyolításával kapcsol atos

tanulmányi

utak

feladatokat.

1. A tanulmányi kirándulásért felelős tanár
2. A résztvevő hallgatók
3. A tanul mányi ut

szervezésével

feladatai.

feladatai.

lebonyolítása.

4. Befejező feladatok tanár és hallgató

számára.

és

- 92 1. Tanulmányi, kirándulásért, felelős tanár

feladatai

Mielőtt- részletezném a feladatokat, meg kell jegyezni,
tanárok száma és e se t le g es más kísérők Cpl.: testvér,
menyasszony,

kisegítő tanár, gépkocsivezet ő,

hogy

vőlegény,

s tb.) esetében

minden alkalommal egys zemélyi felelősséggel egy tanárt
ki a szervezésre. Az elm últ 30 évben, amikor a
az én feladatom volt, ha csak tehettem egy edül

a
is

jelölünk

szervező

munka

mentem.

a. A tanulmányi út kijelölése:
A főiskolai h allgatók már

régóta

önállóak^

munkába aktívan k ik ér em segítségüket.

s

ezért

S zerenc sés eset az, ha

a célt rögtön ki tu d ju k jelölni. Pl.: Borsod

megye,

és környéke, Budapest—Székesfehérvár—Dunau jvár os,
Nem szerencsés, de a demokratikus

ebbe

elv

segít,

Sopron

stb.

hogy

ha

az

évfolyam hal lg atóinak véleménye megoszlik és több

útvonalra

is óhajt menni, e k ko r titkos

A

szavazás

után s emm if éle v i t á n a k nem adok
b. A tanulmányi út program.iának

— A

kulturál is

látogatásának

döntés

helyt.

megtervezé se:

A tervezés gondolata három rész re
— Az üzemek, váll alatok

történik.

tagozódik:

kijelölése.

intézmények

Cmúzeumok,

színház,

stb.)

terve.

— A szabadidő h as z no s eltöltésének

megszervezése.

A program el ké szítés e előtt szüksége s a

fősikola

illetékes

vezetőivel egyez kedn i a közlekedés lehetőségében.

Feltehető,

ha időben történik a szervezés,

akkor

már

főiskolai autóbuszt meg tudjuk rendelni, s
múzeumok

és

egyszerűbb.

sz a b ad id ő

programok

szeptemberben
így

beiktatása

az

a

üzemek,

könnyebb

és

c. Egyéb sz ervezési

33

-

feladatok:

— A kö zl e ked é s biztosítása.

Ez lehet autóbusz

külön), vagy vonat. Mindkét
beszerzése.

Itt

külön

kül földre történik

a

esetben

a

szüksége s

megjegyezném,
tanulmányi

Csaját,

vagy
iratok

hogy

amennyiben

kirándulás

szervezése,

akkor figyelmet kell arra is fordítani, hogy a hallgatók
nemzetközi

igazolványokat

és

egyéb

iratokat

a

egyénileg

megszere zzék.
— Az üzemek m egt ekintés éne k
kell az

üzemi

kísérőt.

engedélyeztetése.
Nagy

létszám

Külön

esetén

kérni

akár

két

kísérőt is lehet kérni.
—

Az

e lsz ál láso lás

biztosítása.

Ezt

a

legjobb

állami

szerveze ten keresztül kérni.

Ez valamivel költségesebb,

biztosabb mint privát sz obák

biztosítása.

— Étk e zte tés biztosítása.
de leh etsé ges

Ez történhet az üzemi

étteremben

is.

Föltétlenül

ételt kapjanak. A

reggelit

megoldani, k öl tségkímélés
— Gyógyszer, kötszer

és

vacsorát

étkezdében,
ügyelni

arra, hogy a hallgatók minden nap legalább

egysze r

meleg

egyénileg

akkor
külön

az

autóbusz

szállást

rendelet írja elő), és udvariass ágból a közös

Cezt

étkezésekre

hívni.
elkészítése:

A tervezésnél előzetes felm éré s alapján meg kell tudni,
a tanul mányi csoport mennyi állami támogatást
mennyi segélyt tud

összegyűjteni.

Tehát

beérkező öss zegek ismerete alapvetően

a

hogy

kap,

illetve

kül ső

helyről

fontos.

A csoport t elje s költségvetését el kell készíteni
részletezem).

kell

biztosítása.

vez etője rés zére biztosítani kell a

d. A költségvetés

kell

céljából.

— Ha autó bussz al történik az utaztatás,

is meg kell

de

Cezt

nem
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szer vezünk

tanulmányi

akkor a k öl tsé gvetés s zo k á so s té telei közé be
az alábbi kiadásokat

napirendje.

— A kisérő tanárok k öt e l ez ő napi

— A helyi é s a külföldi
— Egy k öz ös valutaalap

a.

A

díja.

költségei.

— A közös ism erkedési e s t

2. A hallgatók

iktatni

is:

— A hall ga tók kötelező
— A tanszéki fogadás

kell

utat,

költségei.

ajándékok

költségei.

biztosításának

költsége.

feladatai.

köl t sé gv e tés

egyenlő

el osztás a

alapján

a

költségek

összegyűjtése.
Nagyon fontos, hogy a k öltségek elosztásánál a kisérő
is egyenlő ar ányban rész esedjé k a
b. A tanulmányi
— Kirán d u lás
— Gazdasági

út fel elős ein ek

tanár

költségekből.

kijelölése:

szervező
fe lelő s

— Prog ramfe lelős.
A kirá n d ul á s sz erv ező jén ek az

a

feladata,

hogy

a

tanárral á l l an d ó ka pcs olat ot tart son és mindenről
csoportot ér tesítse.
A

ga zdasági

A fegyelem

felelős

Mindenne mű p énzügyi

kezeli

és

program

Csaját)

ö ss z eállító j a

színházj egy,

és

a

a

pénzt.

tanulmányi

út

elszámol.
természetű:

tanulmányi
szervezője

úton

a

szabadi dő

Cpl.:

mozijegy,

stb.).

Másrészt, ha a
akkor mind en

és

összegyűjti

felel

A pro gr a mf e le l ős fe l a d a t a kettős
Egyrészt az 5 napos

egé sz

betartatása.

kia dásért

bef ejez tével a csoport felé

az

vezető

tanulmány i
napra

utat

külföldieknek

program felelősöket

jelöl

szervezünk,
ki,

akik

a

- 95 külföld iek ügyeiért- azon a
étkeztet ésnél,
c.

A

üzemlátogatásnál,

tanulm ány

esemény eiről
3. A tanulmányi út

napon

úton

való

jegyzőkönyv

mindenért.

Cpl. :

stb. jelen van).

részvétel,

a

látogatott

üzemek

írása.

lebonyolítása.

Ha mindent jól előkészítettünk,

akkor tulajdonképpen csak az

feladata a vez ető tanárnak, hogy
követelményeit

felelős

az

útra

vonatkozó

i smertesse és azt folyamatosan

a

fegyelmi

betartassa.

Részemről ezek a következők:
a. Minden k ö z ö s látogatáson a p ontos és kötelező

megjelenés.

b. Az uta zás

betartása.

során

a

fegyelem

és

tisztaság

Ez

kü lönös en é rvén yes az autóbuszra.
c. A külön utazás,

illetve egyes rendezvényekről

jelzése, enge délyének

való

el mara dás

kérése.

d. Az esti egy üttlétek megkövetelése,

a szálláshely

szokásainak

betartása.
e. A mért éktelen italozás é s hangoskod ás
f. Állam p olgá ri kötele zettsége k

elkerülése.

betartása.

0.. Befe jező feladatok.
a. Jel enté s a tanszékveyető,
a tan ulmá nyi út
b. A

s züks ége s

illetve a főiskola vezetősége

felé

teljesítéséről.

fegyelmi

ügyek

tisztázása

és

esetleges

büntetése.
c. Az elké szített jegyzőkönyvek

ellenőrzése.

d. A hallgatókkal- közösen értékelni a tanulmányi
e. A

hal lgató kkal

hivatalá val

Cha

sz üks ége s

az

is) a költségelszámolást

A hiányzó vagy megmara dó pénzről

utat.

intézet
elvégezni.

dönteni.

gazdasági
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M ELLÉKLETEK

Az alábbiakban — m in ta céljából — egy—egy programot
1• Gsebokszári ha llgatók magyarországi programja
1. nap: Érkezés B udap est r e és Egerbe
Étkeztetés,

sz ál lá s

ismertetek.

C198 2)

szállításuk.

biztosítása.

2. nap: Fői gazgatói fogadás. Hallgatóknak városnézés.
3. nap: Fizikai T a n s z é k megtekintése. Előadá so k

Strand.

meghallgatása.

Városnézés.
4L. nap: Számít ás tec hn ik ai

előadás,

gyakorlat.

Dohánygyá r

gyakorlat.

Gseboks zári

megt eki nté se.
5. nap: Oktat ástec hn oló gi ai
városrész,

előadás,

v alam int a VI.sz.

iskola

megtekintése.

6. nap: Fizikai e l őadás, gyakorlat. E ötvös találkozó a fizikai
tanszéken Ctanári tolmácsolás egész nap).
7. nap: Szabad pro gram. Szépasszonyvölgyi

találkozás.

8. nap: Múzeum látogatása, szabad kirándulás az Egedre,

orgona

hangverseny.
9. nap: Egész napos k ir án dulás a Mátrába. Gyöngyösi
me gtek int ése.

CHallgatói

főiskola

tolmácso lás)

10. nap: Matematikai előadás. Szabad

program.

11. nap: Matematikai előadás. Tudom ányos Diákköri

Találkozó.

12. nap: Mate ma tikai előadás. Csillagda megtekintése.
Diákköri
13. nap: E gé sz

Bolyai

T alálkozó.
n a p os

kirándulás

Miskolcra.

CHallgatói

tolmácsolás).
14L. nap: Szabad

prog ram.

15. nap: Szabad

p r og ram.

16. nap: Fizikai e lőadá s,

gyakorlat.

17. nap: Borkombinát megtekintése.

Agria Bútorgyár

megtekintése.

- 97 18. nap: Egész

napos

kiránd ulás

Debrecenbe.

CHalIgatói

to l má cs o l á s)
19. nap: Tanáro knak f ogadás a Főigazgatói
Hal lgató knak szabad program.
20. nap: Budapestre utazás. Budapest
Este utazás
2. Zielona

Góra—i

javaslata

Hivatalban.

Búcsúest,

kulturműeor.

bemutatása.

Moszkvába.
főiskolai

hallgatók

magyarországi

program-

C1 98 7)

1. nap: Érke zés Egerbe.
2. nap: Fi zikai Tanszék megtekintése.

A tanszéken folyó

és t u do má nyos munka ismertetése. Kísérletek
Ism erked és a várossal. Üzemlátogatás.CP1.:
3. nap: Fizikai laboratóriumi

oktató

bemutatása.
Do hán ygy ár)

gyakorlatok.

Üze mlát ogatás CP1. : Vilati).
d, nap: Gyakorló iskolai látogatás. Tanítási óra
Egy gimn ázium megtekintése.
és Cs illag da

Oktatástechnológiai

Csoport

megtekintése.

5. nap: Szabad program.

Magyar—Lengyel baráti

összejövetel.

6. nap: Egész nap os kirándulás Szilvásváradra.
látogatása,

megtekintése.

CVagy múzeum

m űeml é k ek)

7. nap: Debrecen 1CLTE é s ATGMKI

meglátogatása.

8. nap: Miskol ci Egyetem és Miskolc környékének

bemutatása.

9. nap: Számít áste chnikai Csoport megtekintése.

Programok

kés zítése és gépi feldolgozása.

Fizikai gyakorlat

és

előadás.
10. nap: Előkészület az utazásra é s utazás.
3. Kimutatás az általam szervezett külföldi tanulmányi
- 19 64

Cs ehsz lovákia CKassa 50

utakról:

fő)

— 1968. Német Demokratikus Köztársaság CErfurt 21 f ő )

- 98 1973. Cse hszlovákia

CBánska By str ica- Kas sa 39 fő)

1975. Szov jetu nió CCsebokszári 1 8

f ő)

1977. Német D e mo kra tik u s Köztársaság

CErfurt 20 f ő )

1982. S z ovj etu nió CCsebokszári 2 2 f ő )
1986. Leng yelország

CZielona Q ór a 9 fő)

IRODALOM
[13 Da rvas A nd or—Szabó Laj os—Vid ó Imre: A fizika
ál ta lá n o s iskolai
Í21 Tanterv az á lt al áno s iskola

módszertana.

számára.

Or s z á g o s Köznevelési Tanács,
C3] E.N. Gorjacskin:

19&6.

A fiz ikat aní tá s módszertana

Közoktatásügyi
C4] Weidner János: A fizi ka

Kiadóvállalat,

tanítása.

Ta nkönyvkiadó ,

tanításának

1976.

Budapest

I—II.kötet

1951.

