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Bevezetés 

A nemzetiségi kérdés a magyar történelem lapjain számos 

helyen felbukkan. A többség és kisebbség együttélése nem 

csupán sajátos magyar vagy kelet-európai jelenség, bárhol 

találkozhatunk vele, ahol egy adott állam keretein belül 

különböző nemzetek élnek együtt. 

Az emberiség fejlődésében tendencia az összeolvadás; a 

nemzet maga is történelmi képződmény, a gazdasági társa-

dalmi fejlődés folyamán idővel megszűnik. Ugyanakkor ér-
vényesül a kis népcsoportok kiteljesedésre irányuló igé-

nye is. Hazánkban is mind gyakrabban olvashatunk,  hall-

hatunk, láthatunk híreket nemzetiségi népcsoportjaink é-

letéről. 

A párt és az állami-vezetés, felismerve a nemzetiségi 
kérdés jelentőségét, fokozott figyelmet fordít a kisebb-

ségek helyzetére. 
Természetesen a nemzetiségi politika megvalósítása nap-

jainkban sem mentes minden ellentmondástól. A köztudatban 

nem mindenhol terjedt el a kérdés jelentősége, ugyanakkor 

a nemzetiségi lakosság körében is találkozhatunk a tör-

ténelem folyamán felgyülemlett előítéletek maradványaival. 

A legösszetettebb kérdés az anyanyelv használata. A nem-

zetiségi lét legfontosabb megnyilvánulása, a nemzetiségi 

kultúra hordozója a már eltűnőben lévő nemzetiségi anya-

nyelv használata. Ma már csak a legöregebbek között ta-

lálkozhatunk olyanokkal, akik a nemzetiségi anyanyelvüket 

használják és magyar nyelven nagyon keveset tudnak. A két-

nyelvűség kialakulása a történelmi fejlődés szükségszerű 

velejárója, ugyanakkor meg kell említenünk, hogy 1945 e-

lőtt a magyar uralkodó körök erőszakos magyarosítási tö-

rekvései is szerepet játszottak ebben a folyamatban. 



A szocialista nemzetiségi politika alapvető feladata, 

hogy a városiasodás, az iparosodás felgyorsult folya-
matában is biztosítsa a nemzetiségi kisebbségek és et-

nográfiai csoportok szabad fejlődését. A nemzetiségi 

lét megőrzésének feltétele Magyarországon, a jó nemze-

tiségi oktatás, mivel a nemzetiségi emberek zöme magya-

rul beszél jobban. 

A nemzetiségi oktatás és nevelés a Magyar Népköztársaság 

oktatási-nevelési rendszerében valósul meg. Szerves ré-

sze a pedagógusképzés is. A bajai Eötvös József Tanító-

képző Főiskolán szerbhorvát és német nemzetiségitanító-

kat képezünk. 

Dolgozatunkban a német nemzetiségi tanítóképzés egyik 

tárgyának, a tantárgypedagógiának jegyzetét elemeznénk, 

tanításának elméleti és gyakorlati problémáit tárnánk 
fel a teljesség igénye nélkül. Elemzésünk további cél-

kitűzése, hogy felderítsük a tantárgypedagógia tananya-

gának hibáit és erényeit; előkészítsük a témakörök szak- 

mailag pontosabb kiválasztását; a fogalmak, illetve a té-

makörök feldolgozásának megalapozottabb sorrendjét. 

Végső feladatunk a jegyzet tananyagának átdolgozása túl-

mutat e dolgozat célkitűzésén. A jegyzetet a dolgozat 

szerves részének tekintjük. 

A dolgozat kiegészítésében, részletek újra fogalmazásá-

ban, szerkezetének végleges kialakításában, értékes se-

gítséget nyújtottak Ágoston György professzor útmutatá-

sai. Külön is köszönjük észrevételeit, bíráló megjegy-

zéseit. 



1. Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika a mai 

Magyarországon 

Nem tartom feladatomnak a mai magyarországi nemzetisé-

gi helyzetet kialakító tényezők, a történelmi előzmé-

nyek részletes elemzését. A múlt rövid számbavétele, 

nemzetiségi örökségünk vázlatos áttekintése mégis nél-

külözhetetlen a nemzetiségi kérdés helyzetének,a hazai 

nemzetiségi politika újabb szakaszának értékeléséhez. 
"Magyarország lakosságának nemzetiségi megoszlása és 

települési viszonyai a Duna-medence viharos történelmi 

múltjának nyomait viselik magukon. A magyarság már a 

honfoglaláskor szláv törzseket és különböző néptöredé-

keket talált ezen a területen. A török uralom hatalmas 

területeken szinte= .. teljesen kipusztította a szabadsá-
gáért szüntelenül harcoló lakosságot. Az elnéptelene-

dett területeket később olyan telepesek népesítették 
be, akik a,török pusztítástól.. megkímélt területekről 
származtak. Különösen nagyméretű és tervszerű.telepí-, 

tést a Habsburg-birodalom hajtott végre, amely a XVII. 
század végén,.... illetőleg  a  .XVIII. század elején a török-

ellenes felszabadító.. háborúk után nagy területek ura 
lett. Németeket,.. délszlávokat, románokat, szlovákokat, 
ukránokat és magyarokat telepített a  török  uralom alatt 
elnéptelenedett területekre. De akadtak a telepesek kö-

zött lengyelek, csehek, franciák és olaszok is."'/1/-- 

írja Kővágó László: Nemzetiségek a mai Magyarországon 
című könyvében. A XIX. század elejére az akkori törté-

nelmi Magyarország lakossága vegyes nemzetiségűvé vált. 

Az 1850-es népszámlálás adatai szerint az ország lakos-

ságának mindössze 41,5 %-a volt magyar. A XIX. század 

második felétől rohamos eltolódás mutatkozik Magyaror-
szág nemzetiségi összetételében. 1880-ban az ország 
lakosságának 46,6 %-a magyar, 1910-ben 54,5 %-a. 

Kővágó László idézett könyvében - Hanák Péter nyomán - 
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e folyamat okát három fő tényezőben látja. Az egyik a 

magyarság viszonylag magas természetes szaporodása. A 

másik tényező az országot elhagyó több millió kivándo-

rolt kétharmada a nemzetiségek közül került ki. A har-

madik tényező az erőteljes asszimiláció, amelynek kö-

vetkeztében a XVIII. századtól az első világháborúig 

2,5-3 millió nem magyar asszimilálódott. E folyamat a-

lapja és meghatározó mozzanata a kapitalizmus kialaku-

lása, a polgárosodás volt. Az első világháború után, a 

trianoni békeszerződés következtében Magyarország lé-

nyegében nemzeti állam lett. A nemzetiségek 1920-ban 

6,9 %, 1941-ben - a trianoni határokat figyelembe véve 

7,1 %. Jelenleg mintegy 1,5 % nem magyar anyanyelvű la-

kos vállalja tudatosan származását. Emelett 30-40 000 

nemzetiségi származású hol magyar, hol nem magyar anya-
nyelvűnek vallja magát, de a nemzetiségi származású la-

kosság egy része, annak¢llenére, hogy nyelvi és kultu-

rális hagyományait még őrzi, következetesen magyar a-

nyanyelvűnek vallja magát. 

Nemzetiségeink szórványokban, magyarokkal vagy más nem-

zetiségiekkel együtt élnek; a németek legtöbben Tolna 

és Baranya megyékben, de Zala megye kivételével egész 

Dunántúlon találhatók németlakta települések. Bács-Kis-

kun, Nógrád, Pest megyében, kevesen a zempléni Hegyal-

ján és Békésben is élnek. A szlovákok szintén szétszór-
tan települtek le, a rioesség több mint fele elsősorban 

Békés megyében található. A néhány románlakta település 

a határ közelében helyezkedik el. A délszlávok elnevezés 

több nemz etiséget, sajátos népcsoportot takar; horvátok, 
sokácok, bunyevácok, vendek, szerbek tartoznak ide. A 

délszláv lakosság zömmel a déli és nyugati határ mentén 

él, a Duna mentén elsősorban Budapest körül szerbek lak-

nak. 



A szocialista Magyarország legnagyobb nemzetisége a 

mintegy 220 000 főnyi németsége Az ország nagyobb ré-

szén, 13 megyében szórványokban települtek le. 

Bellér Béla a nemzet fogalmát történetileg kialakult 

tartós közösségnek tekinti, amely társadalmilag és 

osztályokban szerveződött meg, gazdaságilag egybekap-

csolódott, van közös csoporttudata, van közös kultú-

rája és nyelve. Ugyanezeket az ismertetőjegyeketfo-

gadja el a nemzetiség fogalmával kapcsolatban is. 

E definíció alapján a németkérdést sajátosa többi 

nemzetiségétől eltérőnek ítéli meg: "Nem alkot egysé-

ges, történelmileg kialakult tartós közösséget, vagy-

is nemzetiséget a szó marxista-leninista értelmében. 

Ennek a népnek a tagjai nem egy időben, hanem ezer év 

folyamán különböző korokban, különböző helyekről, kü-

lömböző számban /egyénenként, kisebb-nagyobb csoportok-

ban/, Magyarország területén, sőt azon túl szétszóródva 

vándoroltak be, s éppen ezért nem alkothattak szoros 

gazdasági, politikai és kulturális egységet. A közös 

nyelven és hagyományokon felépülő kultúra közössége s 
a közös hazából való származás halvány tudata azok a 

tényezők, amelyek a hazai németség együttes látását 

egyáltalán lehetővé teszik." /2/ 

"Magyarország nemzetiségi politikája - a XIX. század ele-

jétől 1945-ig, a történelmileg kialakult soknemzetisé-

gű Magyarország keretei között, a Nyugat-Európában lét-

rejött nemzeti államok mintájára államnemzetet, politi-

kai nemzetet akart létrehozni. Nem vette figyelembe, 

hogy a nem magyar lakosság, az e térségben kialakuló 

polgári nemzetek hatására öntudatos nemzeti kisebbséggé 

vált. Az ilyen beállítottságú nemzetiségi politika ezért 
szükségszerűen csődöt mondott az adott történelmi fejlő-
dés viszonyai között és az országot az egyik katasztró-

fából a másikba vezette.' /3/ 



Az 1945 utáni fordulat természetesen nem jelentette azt, 

hogy a hosszú évszázadok alatt felgyülemlett problémákat 

az egyik napról a másikra sikerült megoldani. A legalap-

vetőbb változást az jelentette, hogy mind Magyarország, 

mind a szomszédos államok a marxista-leninista tanítá-

soknak megfelelő nemzetiségi politika kialakítására tö-

rekedtek. 

1949-es alkotmányunk 48.§-a kimondta a nemzetiségek tel-
jes egyenjogúságát, valamint az anyanyelvi oktatás és mű-

velődés lehetőségének biztosítását. A magyarországi jog-

alkotás szempontjából figyelemre méltó változást jelent 

az 1972-ben elfogadott alkotmány 61., módosított parag-

rafusa: 

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya,61. paragrafusa ki-

mondja: 
"/1/ A Magyar Népköztársaság állampolgárai . a törvény e-
lőtt egyenlők, és egyenlő jogokat élveznek. 

/2/ Az állampolgároknak nem,felekezet vagy nemzetiség 

szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a tör-

vény szigorúan bünteti. 
/3/ A Magyar Népköztársaság a területén élő minden nem-

zetiség számára biztosítja az egyenjogúságot, az anya-

nyelven való oktatást, saját kultúrája megőrzését és 

ápolását." /4/ 

Ez a módosítás már egyértelműbben fogalmaz. Nem a lehe-

tőséget, hanem magát az anyanyelvi oktatást és a saját 

kultúra ápolását biztosítja. Az alkotmány paragrafusai-

nak alapján jelentek meg mindazok a törvények és törvény-

erejű rendeletek, amelyek a nyelvi és politikai egyenjo-

gúság gyakorlati megvalósulását biztosítják nemzetiségi 

lakosaink számára. 
A Magyar Népköztársaság nemzetiségpolitikájának elvi meg-

fontolásait legteljesebben Kővágó László foglalja össze: 



"'1. A Magyar Népköztársaságban a nemzetiségi kérdésre 

úgy tekintenek, mint amely - helyes politika folytatása 

esetén - fontos szerepet tölt be a szocialista társadalom 

belső egységének erősödésében, és nélkülözhetetlen felté- 

telként szolgálja a szocialista országok népeinek össze-

forrottságát, gyorsítja együttes előrehaladásukat a kom-

munizmus felé. Pártunk úgy véli, hogy a nemzetiségi kér-

dés a szocialista világrendszer sokoldalú erősítésének, 

a szocialista országok közötti kapcsolatok elmélyülésé-

nek egyik fontos tényezője. 

2. A nemzetiségi politika legfontosabb feladata: gondos-

kodni a nemzetiségi jogok érvényesüléséről, oly módon, 

hogy a nem magyar lakosság lehetőséget kapjon a szabad 

fejlődésre, nemzetisége megőrzésére. Alkotmányunk 61.§-a 

határozottan utal erre, amikor állami biztosítékot ir elő 

a nemzetiségek nyelvének és kultúrájának nemcsak haszná-

latára, illetve ápolására, hanem kultúrájának megőrzésé-

re is. Nemzetiségi politikánk - éppen azért, mert szocia-

lista elvekre épül - egyértelműen és határozottan elveti 

a nemzetiségek erőszakos asszimilációját. Ugyanakkor azt 

a természetes folyamatot sem kívánja megakadályozni, a-

mely a szocialista építés, az ipari fejlődés és városia-

sodás következtében a nemzetiségi lakosok városba áramlá-

sát vagy hagyományos társadalmi szerkezetük átrétegződé- 

sét vonja maga után. 

3. A szocialista nemzetiségi politika nem lehet a lakosság 

számának függvénye. Bizonyos ugyan, hogy a nemzetiségi 

probléma egyes kérdései másként vetődnek fel több száz-

ezres vagy milliós nemzetiségi tömblakosságnál, mint a 

néhány tízezres lélekszámú nemzetiségi szórvány esetében. 

A viszonylag kisszámú nemzetiségi szórvány azonban Ma-

gyarországon elvileg ugyanazokat a problémákat veti fel, 

és ezek megoldása ugyanazon marxi-lenini elvek alkalma-
zását kívánja meg, mint a nagyobb nemzetiségi csoportok-

kal való foglalkozás. 
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4. Hazánkban a nemzetiségi kérdéssel való foglalkozás 

legáltalánosabb módszere annak a lenini követelménynek 

érvényesítése, amely szerint"a nagy nemzet internacio- 

nalizmusának nemcsak abban kell állnia, hogy tisztelet-

ben tartja a nemzetek formai egyenlőségét, hanem olyan 

egyenlőtlenségben is, amely a nagy nemzet részéről el-

lensúlyozná az életben tényleg kialakuló egyenlőtlensé-

get", továbbá "a nemzeti kisebbségekkel szemben tanúsí-

tott engedékenységet és békülékenységet az adott eset-

ben inkább túlozzuk el, mint megforditva". 

5. A lenini nemzetiségi politika megvalósulását pártunk 

bonyolult, a szocializmus építésébe ágyazódó, annak me-

netétől elválaszthatatlan folyamatnak tekinti. A nemze-

tiségi kérdés hiánytalan megoldása szempontjából döntő 

jelentősége van a szocialista gazdasági integráció, a 
szocialista nemzetek közti ideológiai együttműködés, 

kulturális csere további elmélyülésének, kiszélesedésé-

nek. Annak, hogy a szocialista országok lakosai kölcsö-

nösen jobban és közvetlenebbül megismerjék egymás múlt-

ját, jelenét, gazdasági-kulturális hagyományait és ered-

ményeit. 

6. A szocialista nemzetek és a velük együtt élő nemzeti-

ségek szilárd szövetségének, a szocialista hazafiság 

össztársadalmi érvényesülésének a nemzetiségi jogok kö-
tetkezetes biztosítása is feltétele. A nemzetiségek an-

nál jobban tudnak a többségi néppel, illetve annak veze-

tő erőivel politikailag azonosulni, minél inkább bizto-

sítva érzik nemzetiségi kultúrájuk, sajátosságaik meg-

őrzésének, nyelvük használatának, oktatási igényeik ki-
elégítésének, a velük egy nyelvet beszélő nemzethez fűző-

dő kapcsolataiknak szabad érvényesülését. Erre már csak 

azért is szükségük van, mert kultúrájuk magas színvonalú 

ápolása és annak tartós megőrzése elképzelhetetlen ilyen 

kapcsolatok nélkül. 



Ebből az következik, hogy a Magyar Népköztársaság igényli 

a területén élő nemzetiségek számára azok anyanemzetének 

és államának segítségét a színvonalas, fejlődőképes nem-

zetiségi oktatás és kulturális tevékenység folytatásához. 

Ugyanakkor - az érdekelt államok kérésére - kész támoga-

tást nyújtani a határain túl élő magyar nemzetiségek kul-

turális szükségleteinek magas színvonalu kielégítéséhez. 

7. A Magyar Népköztársaság politikájában - a nemzetközi 

jog kialakult elveinek megfelelően - a nemzetiségi kér-

dést belügynek tekinti. Ugyanakkor tudatában van annak 
is, hogy a nemzetiségi politika alakításának - a kérdés 

jellegéből adódóan - egyben nemzetközi hatása, az állam-

közi kapcsolatok légkörét befolyásoló jelentősége is van. 

Az MSZMP mindenkor hangsúlyozta azt a törekvést, hogy 

"a hazánkban élő német, szlovák, délszláv, román. - nemze-

tiségiek és a szomszédos szocialista országokban élő ma- 

gyar nemzetiségiek hozzájáruljanak népeink barátságának 

és internacionalista együttműködésének elmélyítéséhez". 
Az internacionalista politikát folytató szocialista ál-

lamok számára a nemzetiségi kérdés olyan belügy, amely 
- helyes lenini politika érvényesítése esetén - elősegí-

ti, hogy a polgári rendszerektől örökölt nemzetiségi 

problémák ne válljanak az ellentétek konzerválásának bá-
zisává. Inkább az együttműködést és közeledést segítsék 

elő, az összekötő kapocs szerepét töltsék be a szocia-

lista országok között. 

8. Az MSZMP és a Magyar Népköztársaság következetesen in-

ternacionalista szellem( nemzetiségi politikát folytat 

oly módon is, hogy elítéli azokat a nézeteket, amelyek 

ellentmondásokra vagy a nemzetiségi politika végrehajtá-

sa során elkövetett szubjektív hibákra nacionalizmussal 
reagálnak vagy olyan következtetéseket vonnak le, hogy 

a nemzetiségi kérdés megoldhatatlan. Visszautasítja az 
olyan magatartást, amely nacionalizmustól ösztönözve és 
nacionalizmust szítva nem hajlandó tudomásul venni a 
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szocialista társadalom nemzetiségi politikájának eredményeit, 

s amely e kérdéskör képviseletét nacionalista célok érdeké-

ben igyekszik kisajátítani. Ugyanigy elutasítja a nemzetisé-

gi kérdés iránti közömbösséget is, mert az végső soron a 

szocializmus iránti közömbösség megnyilvánulása. 

Mindez azt jelenti, hogy a Magyar Népköztársaság - tagadva 

az automatizmus érvényesülését - az MSZMP' vezetésével aktí-

van, internacionalista szellemben alakítja tovább szocia-

lista nemzetiségpolitikáját." /5/ 

A nemzetiségi politika megvalósításának szervei közül el-

sőként az MSZMP-t említhetjük. 

A legátfogóbb és kimondottan nemzetiségi ügyekkel foglal-

kozó állami szerv a Nemzetiségi Tanácsadó Bizottság, a-
mely 1972 áprilisában alakult meg. 

A Magyar Népköztársaságban a nemzetiségpolitika megvaló-

sításának legfőbb intézményei a nemzetiségi szövetségek, 
és bizottságai. 

1.1. A nemzetiségi oktatásügy a magyar szocialista nevelé-

si-oktatási rendszerben. 

A nemzetiségi oktatásügy szocialista viszonyok közötti 

fejlődését a rendelkezésünkre álló kevés szakirodalom 

miatt elsősorban Kővágó László: Nemzetiségek a mai Ma-

gyarországon című könyve alapján tekintjük át. 

Hazánkban a felszabadulás után a nemzetiségi oktatás már 
a felszabadulás utáni első tanévben megindult, az Ideig-

lenes Kormány 80 030/1945.sz. rendelete alapján. Kétféle 

iskolatípus alakult ki. A jobb anyanyelvi ismeretű közsé-

gekben az un. nemzetiségi tannyelvű iskolákat igyekeztek 

kialakítani. Ezekben az iskolákban a tanítás nyelve szerb, 

horvát, román, szlovák volt, azaz minden tárgyat nemzeti-

ségi nyelven oktattak, kivéve a magyar nyelv-és irodalmat. 



Azokban a községekben,ahol kevésbé beszélték jól az a-

nyanyelvet, az ún. nyelvoktató iskolákat vezették be. 

Német nyelvű oktatás kezdetben nem volt. 1950-ben ren-

delet kibocsátásával megszüntették a német nemzetiségű 

lakosság egy részére hozott korlátozó intézkedéseket, igy 

1952-ben elkezdődött a német nyelv oktatása is. 

A középiskolák közül elsőnek a horvátszerb nyelvű taní-

tóképző létesült Pécsett 1946-ban, négy év múlva gimná-

ziummal bővült, majd Budapesten folytatta működését. Bé-

késcsabán szlovák, Gyulán pedig román gimnáziumot szer-

veztek. A középfokú szlovák tanítóképzés 1950-ben, a 

román 1953-ban indult meg. A nemzetiségi óvódák az 1953/54-

es tanévben kezdtek működni. 1956-ban kezdődött  a -  német ta- 
nítóképzés Pécsett, ugyanebben az évben német gimnázium 

nyílt Baján. A felsőfokú nemzetiségi óvónő- és tanítókép-

zés 1959-ben vette kezdetét. 

A nemzetiségi iskolahálózat gyorsan kiépült, 1948 után ú-

jabb tanítási nyelvű iskolák nem létesültek. Ennek okát 

Dr.Fekete Bertalan: Nemzetiségi oktatásügyünk 1945-1972 
között című tanulmánya abban látja, hogy ezek az iskolák 

részben osztottak vagy osztatlanok voltak, 1-2 tanítóval. 

Nem lehettek versenyképesek a községben működő jobb ered-

ményeket biztosító magyar tanítási nyelvű iskolával és 
4-5 év működés után a tanulólétszám csökkenésének követ-

keztében megszüntek. Kővágó László tovább differenciálja 

az okokat. A nemzetiség nagyobb része tájnyelveket beszél, 

anyanyelvének irodalmi változatát kevésbé ismeri, s a köz-

napi életben leginkább a magyar nyelvet használja. Ehhez 

járultak még politikai események is, a szlovák-magyar la-

kosságcsere, német kitelepítés, a jugoszláv-magyar viszony 

évekig tartó megromlása. Így a nemzetiségi tanítási nyelvű 

iskolák megszűntek, csak a nyelvoktató iskolák maradtak meg, 

amelyben a nemzetiségi nyelvet csak heti 4-5 órában taní-

tották, külön tantárgyként. A németeknél csupán négy tan-

nyelvű iskolát létesítettek, ezek hamarosan meg is szűntek. 
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1960/61-ben a nemzetiségi tanítási nyelvű általános is-

kolákat és középiskolákat kétnyelvű iskolákká alakítot-

ták át. Ezekben az iskolákban a reál tárgyakat magyar 

nyelven, a humán tárgyakat nemzetiségi anyanyelven ok-

tatják, egyes tantárgyak szakkifejezéseit mindkét nyel-

ven elsajátítják a tanulók. 
1960-tól kezdve mindkét övóda és iskolatípusbanmintegy 

felére, kétharmadára csökkent a tanulók létszáma. Ezzel 

együtt csökkent a nemzetiségi óvónők és pedagógusok szá-

ma is. 
A nemzetiségi szövetségek 1967-ben összegezték a nemze-

tiségi oktatásban kialakult helyzet problémáit. Többek 

között kifogásolták a  Nemzetiségi Osztály megszűnését a 

Művelődésügyi Minisztériumban, a kádergazdálkodást a nem-

zetiségi oktatókkal, az elő- és utócsatlakozó órákat az 

általános iskolákban, a kétnyelvű oktatás meglévő hely-
telen gyakorlatát, a történelemoktatás egyoldalúságát.., 

A Politikai Bizottság 1968. szept. 17-i határozata a ma-

gyarországi nemzetiségi oktatás megjavítása érdekében a 

nemzetiségi oktatási helyzet felülvizsgálatát, a hiányos-

ságok feltárását és megfelelő intézkedések bevezetését 

tűzte ki célul. 
A hatékony intézkedések eredményeként 1968-ban újjáalakult 

a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztálya, amely 

1970-re újjászervezte a nemzetiségi övódák észiskolák fel-

ügyeleti hálózatát. 1969-ben létrejött az Országos Peda-

gógiai Intézet Nemzetiségi Tanszéke. 1973-ban megalakult 

a Magyar Pedagógiai Társaság Nemzetiségi Szakosztálya. 

A nemzetiségi oktatásügy irányító-ellenőrző szervezetét 

egészítette ki a Nemzetiségi Osztály mellett működő Nem-

zetiségi Tankönyv-jóváhagyó Bizottság. 

Az irányító-ellenőrző mechanizmus újjászervezésén túl e-

gyéb fontos intézkedések is történtek. A nemzetiségi ál-

talános és középiskolákban nemzetiségi iskolai pótlékot 



13 	- 

vezettek be. A nemzetiségi óvódók létesítéséhez az addig 

25-ös létszámot 15-re csökkentették, útmutatók, kéziköny-

vek kiadása indult meg. 
A nemzetiségi anyanyelvi és irodalmi oktatás több mint két 

évtizedig véglegesített tantervek  nélkül folyt. Az Orszá-
gos Pedagógiai Intézet 1969-tól kidolgozta a nemzetiségi 

tárgyak tantervét,és ezeket 1972-től folyamatosan jelen-

tette meg. 
A nemzetiségi oktatásügy szervesen illeszkedik a magyar 

iskolarendszerbe. Az óvódától a tanítóképzésig terjedő 

hálózatában a következő intézménytípusokat sorolhatjuk 

fel: 
- Nemzetiségi óvódák: Kétnyelvű és nyelvoktató típusait 

különböztetjük meg. A kétnyelvű óvódákban a hét minden 
napján van nyelvi foglalkozás; a nyelvoktató óvódák csak 

a hét egy.meghatározott napján foglalkoznak a nemzeti-

ségi nyelvvel. 
- Általános iskolák: A nemzetiségi nyelvnek, mint anya-
nyelvnek az oktatása jelenleg két iskolatípusban törté-

nik: a./ nemzetiségi tanítási nyelvű /kétnyelvű/ általá- 

nos iskolákban. A kétnyelvű. általános iskola el- 

nevezés ma már általánosabba 

b./ nemzetiségi nyelvet oktató általános iskolákban. 
A kétnyelvű általános iskolákban a tantárgyak egy részét 

- ez vonatkozik a gimnáziumokra is - anyanyelven oktatják, 

a reáltárgyak oktatási nyelve magyar. A közkeletű, álta-

lános szakkifejezések mindkét nyelven megtanítandók. 

A nemzetiségi nyelvet oktató iskolákban az 1-2. osztály-

ban heti 3-3, a többi osztályban heti 4-4 órában tanul-
ják a tanulók a nemzetiségi nyelvet. Ezek az órák ma már 

általában órarendbe iktatott órák, de helyenként, kis lét-

számú csoportoknál csatlakozó órák is előfordulhatnak. 

A nemzetiségi oktatás bevezetését 15 szülő kérheti, a gya-

korlatban már 7-8 tanuló számára is nyitottak nemzetiségi 

oktatást. A nemzetiségi szülők szabadon dönthetnek arról, 

hogy milyen típusú nemzetiségi nyelvoktatás bevezetését 
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kérjék. Ha egy tanuló nemzetiségi nyelv tanulására je-

lentkezik, akkor az számára kötelező tantárgy lesz. A 

nemzetiségi nyelv tanulásának lehetősége a magyar ta-

nulók számára is fennáll. 
- Gimnáziumok: A nemzetiségi tanítási nyelvű gimnáziu-

mok a középfokú nemzetiségi anyanyelvi oktatást bizto-

sítják. Baján, Budapesten és Pécsett német, Gyulán ro- 
mán, Budapesten és Pécsett szerbhorvát, Békéscsabán 

és Budapesten szlovák gimnázium működik. 

- Diákotthonok: Illjabb adatok nem állnak rendelkezésemre. 

Dr.Fekete Bertalan 1974-ben megjelent tanulmánya 7 álta-

lános iskolai diákotthontemlit, ebből négyben középisko-

lai kollégium is működött. A szervezésük 1948-ban indult 
meg azzal a céllal, hogy befogadják egy-egy község kevés 

létszámú tanulóit, akik számára külön nem szervezhettek 

nemzetiségi tanítási nyelvű iskolákét. Német nyelvi diák-
otthon Bólyban működik, sajnos keretszámukat zömmel nem 

nemzetiségi, hanem hátrányos helyzetü tanulókkal töltik be. 
Ez a tény károsan hat a diákotthon létrehozásának eredeti 

céljára is. Anémet nyelv általános használata nem va-
lósítható meg. 

- Pedagógusképzés: A nemzetiségi anyanyelvükön továbbta-

nulni vágyó középiskolai tanulók Magyarországon csupán 
pedagógusképző intézményekbe nyújthatnak be pályázatot. 
Az óvónők képzését a soproni,aszekszárdi /német/ és a 

szarvasi /román, szlovák/a kecskeméti /szerbhorvát/ óvó-
nőképző intézetek látják el. 

A tanítóképzés a tanítóképző főiskolákon folyó oktatás 

keretében történik. 
A bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola német és szerb-
horvát, az Esztergomi Tanítóképző Főiskola szlovák, a Deb-

receni Tanítóképző Föiskola román, a Szombathelyi Tanár-
képző Főiskola pedig szlovén. tanítókat képez. 
A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szlovák és 

román nyelvi, a Pécsi Jannus Pannonius Tudományegyetem 
Tanárképző. Főiskola Karán német és szerbhorvát, a Szom- 
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bathelyi Tanárképző Főiskolán szlovén tanárképzés folyik. 

A nemzetiségi középiskolai tanárok képzését az ELTE meg-

felelő nyelvi tanszékei látják el. A középiskolai tanárok 

és közművelődési szakemberek egy része Csehszlovákiában, 

Jugoszláviában, a Német Demokratikus Köztársaságban és 

Romániában végzi tanulmányait. 

A nemzetiségi oktatással szembeni követelményeket, a ha- 
zánkban folyó nemzetiségi nevelő-oktató,  tevékenység sa-
játos céljait és feladatait pártunk nemzetiségpolitikai 

koncepciója alapján egyértelműen meghatározhatjuk. "Ezek 

a következők: 
- a nemzetiségi iskola a nemzetiségi tanulók számára a 

magyar iskolákéval azonos színvonalú nevelést, oktatást 

biztosítson; 

- a nemzetiségi iskola a nemzetiségi művelődés alapintéz-

ményeként a nemzetiségi anyanyelv és kultúra elsajátításá-

val illessze be a tanulókat anyanyelvi közösségükbe, se-

gítve ezzel a nemzetiség egészének továbbfejlődését; 

- a nemzetiségi iskola nevelő munkájával a felnövekvő 

nemzedék tagjait tegye képessé arra, hogy nemzetiségüket 
megőrizve illeszkedjenek be a szocialista Magyarország 

társadalmába." /6/ 

A nemzetiségi iskoláknak a magyar iskolákéval azonos ál-
talános céljai mellett fontos sajátos feladataik is van- . 

nak: 
"- az anyanyelv hatásos oktatása; 

- a szocialista nemzetiségi tudat fejlesztése; 

- a kétnyelvűség készségének kialakítása; 

- az anyanyelven való önművelés. igényének felkeltése; 

- a nemzetiségi anyanyelv, az anyanyelvi kultúra szere-

tetének, ápolásának elősegítése; 

- az internacionalizmusra való nevelés." /7/ 

Nemzetiségi politikánk - internacionalista politikánk el-

veinek alapján - nem csupán a nemzetiségi anyanyelvűek i-
gényeit veszi figyelembe, hanem azokat a társadalmi szük-

ségleteket is, amelyek kielégítésére a nemzetiségi okta- 



1 6 	- 

tás, vagy kulturális munka keretében adódik lehetőség. 

A nemzetiségi lakosság elsődleges igénye nemzetiségi lété-

nek megőrzése. A nemzetiségi lét megőrzésének feltétele a 

nemzetiségi anyanyelv ápolása, felelevenítése,illetve elsa-

játítása magas színvonalú nemzetiségi oktatás keretében. Ez 

nem csupán a hazánkban élő nemzetiségi állampolgárok jogai-
nak biztosítását jelenti, hanem a környező népekhez fűződő 

kapcsolatok ápolását, a szocialista országok vonatkozásában 

a proletár internacionalizmus megvalósítását jelenti. 

Ez a kettős szempont a nemzetiségi oktatással kapcsolatos 

igényeket is differenciálja. Eleget kell tennie a nemzeti-

ségek elvárásainak, azaz biztosítani kell az anyanyelven 

való oktatást, az anyanyelv lehető legmagasabb színvonalú 
elsajátítását, ugyanakkor az egész magyar szocialista ne-

velés-oktatási rendszer szerves részeként kell megoldást 

találnia a nemzetiségi oktatási feladatok megvalósítására, 

illetve az oktatás folyamatos korszerűsítésére és tovább-

fejlesztésére. A nemzetiségi pedagógusképzés egyik legfon-
tosabb területe a t a n i t ó k é p z é s. A nemzetiségi 

iskolahálózat, az oktatás folyamatos korszerúsitésének :i-

génye természetesen megköveteli a színvonalas pedagóguskép-
zés megteremtését is. 

1.2. A német nemzetiségi tanítóképzés az oktatásügy rend-

szerében 

A német tanítóképzés 1956-ban indult a pécsi Teleki Blanka 

Tanítóképzőben. A középfokú nemzetiségi tanítóképzők a ma-

gyar tanítóképzőkkel azonos tantervi követelmények alapján 

oktattak, minden tárgyat az illető nemzetiség anyanyelvén. 

A magyar nyelvet és irodalmat pedig mindenki kötelező 

tárgyként tanulta. A felsőfokú tanítóképzés bevezetése u-

tán a középfokú tanítóképzés fokozatosan megszűnt. 
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Az 1959/60-as tanévtől a Budai Felsőfokú Tanítóképző Inté-

zet vállalta mind a négy nemzetiség tanítóinak képesítését. 

Az 1967/68-as tanévtől a német és a délszláv tanítókat a 

bajai tanítóképzőben, a román tanítókat Debrecenben, 

1971/72-től a szlovák tanítókat az esztergomi tanító-

képzőben képezik. 
A német nemzetiségi tanítójelöltjeink felvételét több té-

nyező figyelembevételével döntjük el: 

- Tanítójelöltjeinknek meg kell felelniök az általános 

tanítói felvételi követelményeknek, el kell érniük a 

megfelelő pontszámot magyarból, történelemből, illetve 

választhatóan történelem helyett matematikából. 

- Figyelembe kell vennünk azt a jogos igényt, hogy nem-
zetiségi oktatásban szívesen látják a saját nemzetiségi 

származású tanítót, illetve a tanító emocionális kötődé- 

se a nyelvhez növelheti a tanítás hatékonyságát. 

- A német nyelv megfelelő színvonalú ismerete nélkülöz-

hetetlen ahhoz, hogy hallgatóink anyanyelvükön folytat-

hassák tanulmányaikat. 

Felvételi keretszámunk nappali tagozaton az utóbbi tíz 

évben megkétszereződött, az 1985-86-os tanévtől 15 fő. 
A jelentkezők száma általában kétszerese a kerethez ké-

pest. A levelező hallgatók száma nem meghatározott, az 

I. évfolyamon általában 9-10 fő kezdi meg tanulmányait, 

sajnos a II. félévben csupán 2-3 hallgató vállalhatja a 

tanulmányok folytatását. Sokkal hatékonyabb az 1984-85-

ös tanévben beindult másfél éves kiegészítő képzés. Ta-

nítói,illetve tanári diplomához, természetesen német 

nyelvű felvételi elbeszélgetés alapján, megszerezhető 

a német tanítói diplomamelléklet. A két évfolyam lét-
száma kiegészítő tagozaton jelenleg 21,illetve 15 fő; 

és végzett az 1985-86-os tanévben 16 fő. 

A nemzetiségi hallgatók felvétele ugyanúgy történik, 
mint a.magyar anyanyelvű hallgatóké, azzal a különb-
séggel, hogy szóbeli vizsgán történelemből anyanyelvü-

kön is felvételizhetnek. 
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Ezt a lehetőséget elsősorban a bajai Frankel Leó Német-

nyelvi Gimnázium és a pécsi Leöwey Klára Gimnázium nem-

zetiségi tagozatos tanulói veszik igénybe. A magyar kö-

zépiskolából jött tanulóknál a szóbeli felvételi vizsgát 

kiegészíti a német nyelven történő beszélgetés. A pozitív 

elbírálást erősíti valamely német nyelvjárás, azaz az "i-

gazi anyanyelv" ismerete. 
Az elért eredmények alapján, az említett tényezők figyelem- 

bevételével a felvételi bizottság külön javaslatot tesz a 

nemzetiségi tagozatra történő felvételre,a következő mi-

nőségi megkülönböztetéssel: 

- Felvételét a nemzetiségi tagozatra feltétlenül javasoljuk. 

- A német nemzetiségi tagozatra felvehető. 

- Felvételét a német nemzetiségi tagozatra nem javasoljuk. 

Beiskolázási területünk az egész ország területe. Többsé- 

gében a német nemzetiségi gimnáziumok tanulóit, illetve olyan 

nemzetiségi származású tanulókat veszünk fel,akik nemzetisé-

gi általános iskolába jártak, majd középiskolában tanulták a 

nyelvet, és az otthonról hozott anyanyelvi ismeretek lehe-

tővé teszik számukra a német nemzetiségi tanulmányok válla-

lását. Az első tanév, után nyelvtudásszintjük megközelítően 

kiegyenlítődik, az V. szemeszter külföldi nyelvi részképzé-

se pedig általában megszünteti a második csoport nyelvi 

hátrányát. 
A nemzetiségi tanítójelöltek képzése elválaszthatatlan a 

tanítóképző főiskolákon folyó oktatás rendszerétől, szer-

kezetétől és feladataitól. 

A német nemzetiségi tanítóképzés elemzéséhez a tanítókép-
ző főiskolák 1980-ban készült tantervét vettem alapul. 

A tanítóképző főiskolák óra-és vizsgaterve a következő: 
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Vizsgaterv 

Levelező tagozat 

Tantárgyak 
	, F é 1 é,v e k 

I. 	II. 	III. 	IV. 	V. 	VI. 

Marxizmus-leninizmus  
Filozófia 	k 	sz 
Politikai gazdaságtan 	k 	k 
Tudományos szocializmus 	 k 
Magyar munkásmozg.tört. 	 k 
Szociológia alapjai 	 b 
Etika 	 k 
Pedagógia, pszichológia  
Közoktatás es közm.pol. 	 b 
Oktatástechnika b 
Logika k 
Pszichológia

1 
 k k sz 

Pedagógia1 	k 	b 	sz 	b 	b 
Neveléstörténet 	 k 

Szaktárgyak  
Magyar nyelv 	k 	b 	k 	sz 
Irodalom1 	 k 	b 	b 
Anyanyelv tantárgyped. 	k 
Matematika és " 	k 	b 	k 	b 	sz 	b 
Természetismeret és 
környezetismeret 	k 	k 	k 
Egészségtan 	 k 

Testnev.tantárgyped. 2 	 b 
Ének és tantárgyped. 2 	b 	b 	b 	b 
Rajz és tantárgyped. 2 	b 	b 
Technika és tantárgyped. 2 	b 	b 
Állampolgári és jogi 
ismeretek 	 b 

6 k 	1 sz 	2 sz 	1 sz 	1 sz 	3 k 
4 b 	2 k 	5 k 	3 k 	2 k 	4 b 

4 b 	1 b 	6 b 	3 b 
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Kiegészítő utasítás  

1. A résztárgyak az egyes félévekben megegyeznek ..a nap-

pali tagozat résztárgyaival. 

2. Az azonos szakkollégiumot választott hallgatók nem 

vizsgáznak. 

3. Minden hallgató egy szakkollégiumot köteles válasz-

tani az alábbiak közül: 

testnevelés, ének-zene, rajz, technika, orosz nyelv, 

közművelődés, könyvtár. A szakkollégiumok tantárgyai 

és a vizsgaterv megegyezik a nappali tagozat tantár-

gyaival és vizsgatervével az alábbi kivétellel: 

ha a nappali tagozat vizsgaterve valamelyik tantár-

gyát a félév végén aláírással vagy gyakorlati jegy-

gyel zárja, a levelező tagozaton a beszámoló vizsga-

formát kell előírni. 
4. A hallgató - főiskola előírása szerint - a tan-

tárgypedagógiákból a.III., IV., és V. félév bárme-

lyikében beszámolhat. 

Ha megnézzük 'tanítójelöltjeink óra és vizsgatervét,lát-

hatjuk, . hogy a 6 félév folyamán 25 tantárggyal ismerked-
nek meg. 18 kollokviumot, 5 szigorlatot tesznek, 22 alá-
írást és számos tárgyból gyakorlati jegyet szereznek, 

mindezt a legváltozatosabb tudományterületeken: matema-

tikától a •természetismereten át az irodalomig, a nyel-

vészetig. 

Romankovics Andrása budapesti tanítóképző oktatója ele-

mezte a tanítóképzők tanterveit a felsőfokú tanítóképző 

intézetek létrehozása óta /1959, 1964, 1970, 1976, 1980/. 
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1959 1964 1970 1973 1976 1980 

30,4 28,6 27,3 28,5 31,6 31,2 

12,0 11,2 10,7 10,5 14,7 13,7 

2,4 2,6 2,6 2,7 2,2 2,3 

/8/ 

Tantervek 

Mutatók 

1 félévre eső átlagos 
heti kötelező óraszám 

1 félévre eső átlagos 
tantárgyszám 

1 hétre eső tantárgyi 
órák száma átlagosan 

Tanulmánya megállapítja, hogy a két utolsó tantervnél kife-
jezetten érzékelhető a tantárgyi széttagoltság. A tanító-

képzőre a heti 2 órás intenzitású tárgyak nagy száma jel-

lemző /több mint 50 %/. A két utolsó tantervben a mennyi-
ségi növelés dominál. Ez a tény, valamint a hallgatói lét-

számok erőteljes  növelése nem tette lehetővé a tanítókép-
zés minőségi fejlesztését. Az 1976-os tanterv a tanárkép-

zés rendszerének logikáját próbálta ráhúzni a tanítókép-

zésre. Erősödött a szaktárgyi képzés poziciója, a gyakor-

lati képzés időtartama jelentősen csökkent. Az oktatóknak 
a gyakorlati képzésben való részvétele a minimumra csök-

kent, nagyobb hányada a mai alsó tagozatos gyakorlat meg-

ítélésében nem rendelkezik megfelelő kompetenciával, a 
tanítói hivatásra való közvetlen felkészítést a tantárgy-

pedagógusokra és a gyakorlati képzésre hárítja. Azt a 

tényt, hogy az 1980-ban a tanítóképzők számára külön tan-
terv készítése vált szükségessé,a tanárképzéshez közelítő 

tanítóképzési modell zsákutcájaként értékeli. Az új tan-

terv sem tudta megállítani a szaktárgyak tanítására for-

dítandó idő nagyarányú növelését. 
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"a./ Marxizmus-leninizmus 

15 15 13 19 19 21 
1959 1964 1970 1973 1976 1984 

b./ Pedagógia-pszichológia 

29 26 30 28 59 29 
1959 1964 1970 197 3 1976 1980 

c./ Tantárgypedagógia 

23 21 22 21 23 23 
1959 1964 1970 1973 1976 1980 

d./ Szaktárgyi képzés 

67 66 73 78 87 99 
1959 1964 1970 1973 1976 1980 

e./ Gyakorlati képzés 

48 45 36 39 24 28 
1959 1964 1970 1973 1976 1980„ 

Az egyes tantárgycsoportok tanítására fordított időarányok 

abszolút számai a felsőfokú tanítóképzés tanterveiben. 
/Egység = az 1 heti óraszámok 6 félévi összege. /" /9/ 
„A szaktárgyi képzés erőteljes poziciója - Romankovics And-
rás véleményét idézve és vállalva - nem szolgálja a taní-

tóvá válás érdekeit a tantervkészítésben és döntésben 

résztvevők erőviszonyait tükrözi: /10/ 

Az 1986. szeptemberével hatályba lépő tanterv, megkísérli 

rugalmasabban kezelni, a tantárgyakat és tananyagokat, de 
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az elméleti és gyakorlati ismeretek helyes arányát, az 

ismeretek felhasználhatóságát, a tananyagok helyes ki-

választását, az ismeretek egymásraépülését az eljöven-

dő tanítók helytállása bizonyítja majd. 

A német nemzetiségi tanítóképzés az 1980-as tanterv 

szerint szakkollégiumi keretek között folyik, a kö-

vetkező óra-és vizsgaterv alapján: 
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A tanítóképzés sajátos jellegéből adódik, hogy a nem-

zetiségi tanítóképzés az általános képzésnek csupán kis 

hányadát jelenti. Nem szakos tanárképzés, hallgatóink 

fő feladata az általános tanítói szak elvégzése, kie-

gészítésképpen /hasonlóan az ének-zene, rajz, techni-

ka, testnevelés, könyvtár, népművelés szakkollégiumok-

hoz/ megszerezhetik oklevélmellékletüket, amely fel- 
/ jogositja őket, hogy a német nemzetiségi általános isko- 

lák alsó tagozatában a német nemzetiségi anyanyelven 

oktatott tárgyakat taníthassák. 

A német nemzetiségi tanítóképzés az 1986-ban bevezetett 

új tantervnek szintén szerves része. Továbbra is az ál-

talános képzés kis hányadát jelenti, folyamatoskorsze-

rűsítése az elkövetkező öt év kutatási feladata. 

1.21.1. A német nemzetiségi tanitóképzés célja, feladatai 

Az elmúlt 40 évben megváltozott a tanítóképzés funkciója. 

"A mindent tudó, mindenhez értő, polihisztor tanító mo- 

delljének helyébe szakmailag mélyebben képzett /egy-egy 
területet alaposabban, speciálisabban ismerő!, konkré-

tabban körvonalazott és elsősorban pedagógus tevékeny-

ségre felkészített /de teljes pontossággal még mindig 
körül nem határolható tevékenységi kört végző tanító lé-

pett." Ill! 
Az 1980-as főiskolai tanítóképzős tanterv sem az általá-

nos, sem a nemzetiségi tanítóképzés célját nem jelöli meg. 

A tanítóképző főiskolák 1986. szeptemberi hatállyal beve-

zetett keret-tanterve a képzés célfeladatrendszerét igy 

fogalmazza meg: 

"A tanítóképző főiskolák célja olyan általános iskolai ta-

nítók képzése, akik korszerű általános műveltséggel rendel-
keznek, és munkájukhoz szükséges szaktudományi ismeretek, 
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tudományos világnézet, pedagógiai kultúra birtokában ké-

pesek a tanulók szocialista, humanista szellemű nevelé-

sére-oktatására, valamint saját műveltségük folyamatos 

fejlesztésére. 
A főiskolai képzés és nevelőmunka alapvető feladata, hogy 

- alakítsa a hallgató marxista meggyőződését, szocialista 

erkölcsiségét; fejlessze az iskolai és iskolán kívüli ne-

velőmunka tervezéséhez és szervezéséhez, a tanulók szemé-

lyiségének alakításához, az iskolai közösségek formálásá-

hoz szükséges pedagógiai, pszichológiai ismeretek alkalma-

zásának képességeit; 

- biztosítsa az általános iskola kezdő szakaszában oktatott 

tantárgyak tanításához szükséges szaktudást, s az iskolai 

oktatásban történő alkalmazás készségeit; ezen belül ad-
jon lehetőséget a hallgatók által választható egy  tantárgy-
gyal való elmélyültebb foglalkozásra vagy a közművelődési 
tevékenységre való felkészítésre; 

- keltse fel a hallgatók tudományos érdeklődését, s ve-

zessen be a tanítói tevékenységükkel összekapcsolható pe-

dagógiai kutató, fejlesztő, kísérletező műhelymunka mód-

szereibe; 

- erősítse'a hivatásszeretetet és az értelmiségi létből 
fakadó felelősségtudatot; tegye képessé őket a közoktatás 

és közművelődés együttműködésérnek eredményes szolgálatára, 

az adott település művelődési viszonyainak fejlesztésére."/12/ 
Az egyes nemzetiségi tanítóképzés sajátos céljait, felada-

tait a később megjelenő "Tanítóképző főiskolák tantervi 

programja" tartalmazza. 
A német nemzetiségi tanítóképzés célja, feladatai a követ-

kezők: 
- A nemzetiségi pedagógusképzés keretében korszerű köve-

telményeknek megfelelő, fejlett hivatástudattal, szilárd 
marxista világnézettel, jó tárgyi tudással rendelkező pe- 
dagógusokat képzünk. 

- A nemzetiségi tanítóképzés a tanítóképző főiskolán folyó 
oktató-nevelőmunka rendszerének szerves-része. 
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- Az adott tantárgyi keretekben készítse fel a hallgató-

kat a nemzetiségi nyelv 	alsó tagozatos oktatát4ra, il- 
letve kétnyelvű oktatásra, a magyar nyelvvel azonos anya-

nyelvi szinten. 

- Készítse fel a hallgatókat a nemzetiségi nyelv ápolá-

sára, a nemzetiségi kisebbségi kultúra megőrzésére, he-

lyes értékelésére, tegye alkalmassá a nemzetiségi közé-

letben való aktív részvételre. 

A nemzetiségi tanítóképzés alapvető feladata  
a nemzetiségi tanítójelöltek felkészítése a nemzetiségi 

anyanyelv,illetve az anyanyelven folyó tárgyak oktatásá-

ra a nemzetiségi általános iskolák 1-4. osztályában. A 

feladat megoldásához ismernünk kell a nemzetiségi álta-
lános iskola típusait, tanterveit,  á.  nemzetiségi általá-

nos iskola első osztályába lépő tanulók nemzetiségi szár-

mazá3 szerinti összetételét, nyelvtudásszintjét, a nemze-

tiségi általános iskola képzési, nevelési feladatát. 

A német nemzetiségi anyanyelv oktatásában kétfajta is-

kolatípust különböztetünk meg: nemzetiségi nyelvet ok-
tatá általános iskola és nemzetiségi tanítási nyelvű 

általános iskola. Szerepük és céljuk, feladataik azono-
sak a magyar általános iskolák számára meghatározott 

célokkal és feladatokkal. 

A német nyelvoktató általános iskolák tanterve 1976-ban 

jelent meg, és a német nyelv tantárgyat az 1977-78-as 

tanévtől kezdődően fokozatosan az új tanterv szerint 

kellett oktatni. A tantervi munkálatok alapvető gondja 

volt, hogy időközben az 1972-es közoktatáspolitikai 

párthatározat alapján átfogó korszerűsítési munkálatok 
indultak meg a magyar közoktatás területén, és igy bár 

a lehetőséghez mérten figyelembe vették az új nevelési-

oktatási tervek általános szerkesztési kívánalmait, a 

a tananyag felépítésének pedagógiai alapelveit, több nyi-

tott kérdés maradt. Hiányzik a koncentrációs lehetősé-

gek bemutatása és biztosítása a környezetismeret, a ma-

gyar nyelv és irodalom, ének-zene tantárgyakkal. Nem 
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dolgozták ki  következetesen a tantárgyi követelmény-

rendszert. Elmaradt a kommunikáción alapuló nyelvi 

szemlélet határozott érfrényesítése. 1979-ben kiegé-

szítésképp megjelent két tantervi átmutató a tana-

nyag felépítésének és gyakorlati feldolgozásának főbb 

metodikai alapelveivel, lényeges módszerek és eljárások 

ismertetésével. 
A nyelvoktató iskolák számára külön alapelvek és neve-

lési tervek nem készültek, lévén a német nyelv itt csak 

tantárgy ebben az iskolatípusban,a magyar iskolákra vo-

natkozó dokumentumok értelemszerűen alkalmazandók. 

A tanterv legfontosabb  jellemzői:  

- fontos szerepet szán az anyanyelvhez, az anyanyelvi 

kultúrához és hagyományokhoz fűződő érzelmi viszony 

alakításának, azaz a nemzetiségi öntudat kialakítá-

sának 	 . 

- hangsúlyozza a nevelés és az oktatás szerves egysé-

gét 
- az anyanyelv, az anyanyelvi kultúra elsajátításával 

és nemzetiségi öntudat kialakításának együttes meg-
valósítását tűzte célul 

- az anyanyelvi nevelést az alapoktól kezdi .... 

- a nyelvoktatási. módszereknél - az eddigi  "vegyes" 
nyelvtanítási módszerekkel szemben  az anyanyelvi és 
idegennyelvi módszerek, eljárások adaptált alkalmazá-

sát helyezi előtérbe. 

A tanterv tartalmi és szerkezeti felépítése az élőbeszéd 

fejlesztésének alapvető követelményéből indul ki. Az el-

ső három osztály anyaga ennek érdekében a beszédhelyze-

tek gyakorlására, a nyelv auditív komponenseinek terv-

szerű fejlesztésére és tudatosítására irányul. Az írott 

nyelv jóval kisebb szerepet játszik, mint az előző tan-

tervekben.—A mindennapi gyakorlat cáfolja az írás hát-

térbe szorítását. Például nagyon sok tanító elkezdi az 

írást az első osztályban, ugyanis a gyerekek zöme, amint 

elsajátította a magyar írást, megpróbálja hallás után 

rögzíteni a német kifejezéseket, szavakat. Ez a megol- 
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dás hátráltatja később a helyesírás és olvasás elsa-

játítását. Másik konkrét negatív tapasztalat az írás-
beli nyelvhasználat háttérbe szorulásárólj a tanítóje-

löltekkel kapcsolatos. A német nyelvű felvételi elbe-

szélgetésen jó nyelvtudás.' jelöltről az első fogal-

mazási feladatnál kiderülhet, hogy a német főnevek 

nagybetűvel írását is elhanyagolja. 
A nyelvoktató iskola tantervének legproblematikusabb 

része a feladatok és követelmények általánossága, na-

gyon nehéz az egyes osztályok közötti konkrét különb-

ségek megállapítása. Például a helyesejtés ismeretei-

nek elsajátítása igy alakul 1-4. osztályban: 

1. osztály:Kiejtés  
A német nyelv hangjainak a tanult szavakban való helyes 
kiejtése. A német szavak helyes hangsúlya a kijelentő és 

akérdő mondat intonációja. 

2. osztály: Kiejtés, olvasás, írás, helyesírás  
A német nyelv írásjegyeinek a nyomtatott és az írott 
kis-és nagybetűknek a megismertetése, megtanítása. A 

magyar kiejtéstől eltérő német hangok és hangzókapcso-

latok kiejtése, betűk és betűkapcsolatok olvasása és  

írása.  
A néma vagy nyújtó h szerepe. 

A német főnevek nagy kezdőbetűs írása. 

Nyomtatott és írott betűs szavak, mondatok, értelmileg 

tisztázott szövegek lassú ütemű olvasása. Olvasás közben 

a mondatközi és mondatvégi írásjelek szünettel való érzé-

keltetése, az írásjeleknek megfelelő hanglejtés gyakorlá-
sa olvasás közben. 

Másolások, szótagalkotási feladatok, mondatkiegészítő 

gyakorlatok.  

3. osztály:Kiejtés, Írás, olvasás, helyesírás  
A hangok tiszta kiejtése, a szavak helyes hangsúlyozása. 

A kijelentő, kérdő és a felszólító mondat intonációja. 

A folyékony olvasás ütemének továbbfejlesztése. 
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A kis és a nagy kezdőbetűs írás, az írásjelek alkalmazá-

sa, a szóelválasztás. 
A hanglejtés és a hangsúly a mondatközi és a mondatvé-

gi írásjeleknek megfelelően. 
Szóalkotási, mondatkiegészítő és mondatátalakító gyakor-

latok. 
4. osztály:Kiejtés és olvasás . 

A kiejtés néhány speciális,illetve a nyelvjárástól el-

térő esete. 
A fontosabb olvasási szabályok gyakorlása. 

Véleményem szerint a magyar kiejtéstől eltérő hangok és 

hangzókapcsolatok kiejtése gyakorlatilag már az első né-

met szavakkal megjelenik, pl: az 	ich Laut az ich szemé- 

lyes névmásnál vagy a ph , th , kh  hangok ejtésénél. 

A kiejtés összevetése a nyelvjárással szintén a nyelvta-

nítás kezdetétől feladat, ha a tanulók beszélik a nyelv-

járást. 
A német tannyelvű /kétnyelvű/ iskolák dokumentumrendszere 

az  Alapelvek, illetőleg ezek nemzetiségi kiegészítése, A 

tanítási órán és iskolán kívüli nevelés terve, illetve 

ennek nemzetiségi kiegészítése, A német nyelv és irodalom 
1-8. osztályos tanterve, valamint a német nyelven tanítan-

dó tárgyak adaptált új tantervei; 1979-ben még az intéz-

ményhálózat fejlesztése előtt elkészültek. 
A német tanítási nyelvis iskolák számára készült tanterv 

"a cél és feladatrendszeren túl tartalmazza a felhaszná-

landó taneszközök tételes felsorolását is,valamint az ok-

tatást-nevelést meghatározó módszertani alapelveket. A 
tananyagot részletesebb bontásban közli követelményei meg-

szablyák a minden iskolában, minden tanuló esetében elé-

rendő minimumszintet." /13/ 
A kétnyelvű iskolatípus intézményi hálózatának kialakítá-

sa most folyik. A nemzetiségi anyanyelvi oktatás korszerü-
sítésének egyik megoldandó feladata a társadalmi igények- 
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nek megfelelő német tanítási nyelvi iskolatípus, illetve 

oktatás megvalósítása. 
Az első kísérleti kétnyelvű oktatás a bólyi általános is-

kolában indult meg, 1982-ben. A kétnyelvű oktatás általá-

nos bevezetése a német nemzetiségi iskolákban 1984-ben 

kezdődött. 
A nemzetiségi általános iskolákban a felvételt nem kötik 

nemzetiségi származáshoz. Tehát a gyerekek egy része, a 

nemzetiségi származásúak emocionálisan kötődnek az elsa-

játítandó nyelvhez: nem ismeretlen számukra az a kultúra, 

amelynek az adott nyelv a hordozója. Másik része viszont 

idegen nyelvként tanulja a német nyelvet. 

Az első osztályba lépő gyermekek nyelvtudása igen válto-

zatos képet mutat. A nyelvjárást beszélő, illetve eset- 

leg német születésű; magyarul nem beszélő tanuló elvétve 

fordul elő, mindkét nyelvet egyaránt jól beszélő tanuló: 

szintén. Nagyobb a gyakorisága a sváb nagyszülőknél ne-

velkedő,a nyelvjárást jól értő, esetenként beszélő, illet-
ve a német nyelvet, a nyelvjárásismeret mellett vagy a-

nélkül az óvódában elsajátító tanulóknak. Ez a nyelvisme-

ret természetesen kognitív és kommunikatív funkciójában 
erősen korlátozott. Dalok, versek, minimális mennyiségű, 

a köznapi élethez kapcsolódó mondatmodell elsajátítását 

jelenti nyelvjárásban, illetőleg német nyelven. Az első 

osztály tanulóinak jelentős hányada az iskolában talál-

kozik először a német nyelvvel. A nemzetiségi oktatás 

alapelve, hogy a nyelvtanulásban a gyerekek nulláról in-

dulnak. 
A nemzetiségi általános iskola legfontosabb képzési és 

nevelési feladata, hogy képessé tegye tanulóit az anya-

nyelv produktív és receptív birtokbavételére. A nemzeti-

ségi anyanyelv oktatását meghatározó tényező az a jelen-

ség, hogy a magyarországi kisebbségek nyelvhasználatában 

'a magyar nyelv került első helyre,és a nemzetiségi szár-

mazásin tanulók egy része anyanyelvét az óvódában,illetve 
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az iskolában sajátítja el. Így a nemzetiségi anyanyelv 

oktatásában fontos szerepet játszik az a metodikai fel-

fogás, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-oktatásnak az 

anyanyelv spontán-természetes úton történő elsajátítá-

sát kell követni, a második nyelv tanulását a spontán 

beszéddel, a szóbeli bevezető szakasszal kell kezdeni. 

Viszont a pedagógusnak tudnia kell azt is, hogy a 

"nyelvjárási alapokkal rendelkezőltkönnyebben és gyor-

sabban sajátítják el a német nyelvű országok köznyel-

vét, jobban eligazodnak a kommunikatív szituációkban, 

tudásukat tartósabbá tudják tenni. Az alsó tagozatban 

folyó anyanyelvi nevelés hatékonysága jelentős mértékben 

függ attól, hogy a tanító mennyire veszi figyelembe a 

nyelvelsajátítás első fázisában megszerzett ismerete-

ket." /lei/ 
A német nyelvoktató iskolában az első osztály a szóbeli 

bevezető szakasz időszaka: a nyelvoktatás legnehezebb 

periódusa, a gyerekek hallás után sajátítják el,illet-

ve mélyítik el a német nyelv alapjait. A második osz-

tályban az olvasás- és írástanulás játsza a döntő sze-

repet; a harmadik osztályban tovább folytatódik a német 

nyelvi kommunikációs képesség fejlesztése: mondatmodel-
lek segítségével; negyedik osztályban pedig elkezdődik 

a nyelvtan tanítása. 

1.2.2. A német nemzetiségi tanítóképzés sajátosságai 

Speciális képzési formánknak a sajátosságait: 

- az elsajátítandó tananyag bemutatásával, 

- az oktatásban résztvevők munkakörülményeinek ismer-

tetésével, 
- a hallgatók sajátos, az általános tanítóképzéstől 

eltérő feladatainak leírásával , 
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- az egyes tantárgyak oktatási tapasztalatainak rövid 

elemzésével szeretném érzékeltetni. 

A német nemzetiségi tanítóképzés tanterve nemzetiségi 

tanítójelöltjeinknek a következő tantárgyak tanulmá-

nyozását,  tananyag   elsajátítását írja elő. 

" Német nyelvtan és nyelvművelés  

/Az I-II. félévben 1+2 óra, II. félévben 0+1 óra, IV. 

félévben 1+1 óra, V. félévben 2+2 óra, VI. félévben 

1+2 óra. / 

Feladat  
Biztosítsa a német nyelv rendszerének és műveleti sza-

bályainak megismerését, hogy mind szóban, mind írásban 

megfelelő nyelvi szinten képes legyen a jövendő tanító 

a hazai nemzetiségi oktatási formákban és az idegen- 
nyelv tanításában szükséges oktató-nevelő munkát, va-

lamint az adódó közművelődési feladatokat ellátni. 

Tananyag 
Nyelvtan 
Kommunikációelméleti alapvetés. Nyelvi kommunikáció, 

metakommunikáció. 
Nyelvcsaládok, nyelvtípusok. A német és a magyar nyelv 

néhány alapvető különbségének felmutatásával annak ér-

zékeltetése, hogy azonos /vagy hasonló/ gondolattartal-
mak nyelvi kifejezésében milyen azonos és eltérő tör-

vényszerűségek érvényesülnek. 

Azonos /vagy hasonló/ gondolattartalmak egy adott nyel-
ven belül lehetséges kifejezési formái: a mondatformák 

/mondatmodellek/. A mondat. A szórend szabályai. A hang-

suly és hanglejtés /intonáció/. A transzi3rmáció. /Aktív 
és passzív is!/ A.szavak mondattani tulajdonságai - a 

szófajok /a szófajváltás kritériumai és nyelvi eszközei/. 

A szavak összekapcsolhatósági kritériumai és eszközei -  

a jelentés, ragozás, képzés, jelölés, fokozás, összetétel. 

Jelentéstan és alaktan. 
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A szószerkezetek. /Alanyi rész, állítmányi rész/. 

Az alany kifejezésére felhasználható szófajok. 

Az állítmányi szerkezet. A vonzat fogalma. Igei és mel-

léknévi vonzatok. 
Az esetvonzatok, az elöljárós vonzatok. Egy és több von-
zatú igék - a jelentés különbségei. Azonos és eltérő 

vonzatok a magyarban, a nyelvjárásban, az irodalmi nyelv-

ben /ill. köznyelvben/. 

Az igenevek és az ún. mondatröviditések fogalma és funk-

ciója. 	 . 

A határozószós szószerkezet szófaji összetevői. 

A jelzős szószerkezetek szófaji összetevői. 

A hangok tulajdonságainak rendszere és összekapcsolható-
ságuk kritériuma - hangtan. 	. 

A hangok és az írás. Az írásjelek és funkciójuk. Helyes-

írási szabályok. 

Nye lvmüve lé s  
Élő nyelvi szövegek /irodalmi szövegek, újságcikkek, élő 
kommunikációs szituációk, mint tanóra, nevelés, vásárlás, 

öltözködés, film, színház, ipar, kereskedelem stb./ fel-
dolgozása. A szókészlet gyarapítása a-nyelv szókincsgya-
rapító eszköztárával /szóképzés, szóösszetétel, szószer-

kezetek, kifejezések stb./. 

A kontrasztív megközelítés és az elsajátított nyelvi sza-

bályok elmélyítése céljából rendszeres fordítási gyakor-

latok: németről magyarra, nyelvjárásról irodalmi németre, 

magyarról németre. 
Alapvető nemzetiségi és néprajzi ismeretek, dalok mesék. 

Német irodalomtörténet  

/Az I-IV. félévben 0+1 óra, V. félévben 1+1 óra, VI. fél-

évben heti 1+2 óra./ 
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Feladat  

A német nyelvterület, valamint a kortárs hazai nemzetisé-

gi németek irodalmának vázlatos áttekintése. Gazdagítsa 

az irodalmi műveltséget, mélyítse el a marxista irodalom-

szemléletet és a művek önálló elsajátításához alapvetően 

szükséges műelemzési készséget. Adjon változatos képet a 

magyar-német irodalmi kapcsolatokról és műfordításokról. 

Tananyag 
Tiefe Wurzeln, Die Holzpuppe, Das schönste Erbe. A magyar-

országi németek irodalmi antológiái , a Német Szövetség 

kiadványai. 
Neue Zeitung irodalmi mellékletei. 

Deutscher Kalender irodalmi részei. 

Dr. Rónai - Dr. Vargha: Der schlaue Bergmannsknappe. 

Georg Fath: Lyrik und Balladen. /Mein Vaterland; Stoci..-

brünnlein; Lieschen; Edelweiss st./ 

Ludwig Fischer: Prosaschriften, Erzö.hlungen /Ungarn, un-

ser Heimatland. Ein Tag. Es war einmal.../ 

Erika Ats: Die Linde. 

Szemelvények a német irodalom magyar nyelvű fordításaiból. 

/Petőfi, Arany, Tóth Árpád, Babits Mihály, Radnóti, Weöres 

S. stb./ 

Szemelvények a magyar irodalom német nyelvű műfordításaiból. 

/Ady, József Attila stb. német fordításban; kortárs magyar 

próza német fordításban - Sánta Ferenc, Örkény István, Fe-
jes Endre stb./ 
Mondák, mesék, népdalok, népballadák. 

Hildebrandslied, Höfische Epik, Walter von der Vogelweide., 

Grimmelshausen, Martin Luther, Johann Gottfried Herder; 

Hans Sachs, G.E.Lessing, Friedrich Schiller, J.W.Goethe, 

August Burger; Friedrich Hölderlin, Wilhelm Hauff, Brüder 

Grimm, E.T.A.Hoffmann, Eduard Mörike, Gottfried Keller; 
Heinrich Heine, Theodor Storm, Theodor Fontane, Gerhardt 

Hauptmann, Rainer Maria Rilke, Leonhard Frank, Thomas Mann, 
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Hans Fallada, Heinrich Mann, Johannes R.Becher, Friedrich 

Dürrenmatt; Anna Seghers, Bertold Brecht, Heinrich Böll, 

Erwin Strittmatter /Ole Beinkopp/, Heinz Kahlau, Hermann 

Kant /Die Aula/. 
Gyermek- és ifjúsági irodalom: 

Kinderreime, Kinderlieder, Kindergedichte: Auslese aus den 

Sammlungen von H.Preissler, R.Kreft, A.Roscher, A.Gabrisch, 

P.Hacks, Anne Geelhaar: Drei Beutel voll Worte. Komm, Lie-

ber Mai, und mache... Der goldene Apfel. Gedichte, Lieder. 

Franz Fühmann: Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen. 

Lustiges Tier ABC. 

Reinecke Puchs. Gedichte. 

Erwin Strittmatter: 3/4 Hundert Kurzgeschichten. Kraftstrom. 

Uwe Kant: Die.liebe lange Woche. Benno Pludra: Die Reise 

nach Sundevit. 
Tambari. Fred Rodrian: Wir haben keinen Löwen. Wir gehen 

mal zu Fridolin. 

Tantárgypedagógia és gyakorlati képzés  

/III. félévben 1+1 óra, IV. félévben 0+3 óra/ 

Feladat  
Ismertesse a német nyelv tanításának feladatát, tartalmát 

és követelményeit. Készítse elő a módszeres eljárások ha-

tékony alkalmazását a nemzetiségi német anyanyelvi nevelés 

területén, igy a nemzetiségi tanítási nyelvi /ún. kétnyel-

vi/, valamint a nemzetiségi nyelvet tantárgyként oktató 
/ún. nyelvoktató/ iskolákban. 

Tananyag 
Német beszélgetés tanítása  
A nyelvjárási ismereteket is figyelembe vevő alapvető 

lexikális anyag, szószerkezetek, mondatformák, kifejezé-

sek tanítása, a beszédkészség fejlesztése. 

Német olvasás, írás tanítása 

A magyartól és a nyelvjárástól eltérő magánhangzó-és más- 
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salhangzó képzés megtanítása. Az írásjelek különbségeinek 

megismertetése. 
Olvasási készség kialakítása, beszédkészség fejlesztése. 

Készségfejlesztő eljárások megismertetése. 

A német nyelvtan és helyesírás tanítása  

A tárgy tanításának módszere,a megszilárdítás és az is-

meretek gyakorlati alkalmazásának módjai. Készségfejlesz-

tő eljárások. 
A német rryelvű fogalmazás tanítása  

A fogalmazási ismeretek tanításának módszere. A gyakor-

lás módjai a kétnyelvű és a nyelvoktató iskolákban. 

A környezetismereti tárgy tanítása németül  

Ének-zene tanítás németül  
A gyakorlati képzés feladata, hogy előkészítse a hallgató-

kat az általános iskola 1-4. osztályában folyó oktató-ne-

velő munkára, a korszerű módszerek, a különböző szemlél-

tető eszközök alkalmazására,a német nyelv tanításában. 

Sajátítsa el a német nyelv oktatásának speciális felada-

tait, valamint az anyanyelv ápolását szolgáló iskolai és 

népművelési munka megtervezését." /15/ 

Főiskolán'úon a német nemzetiségi tanitóképzésben 1984-ig 
egy fő vett részt. A képzés tantervét áttekintve elképzel-

hetetlen, hogy ugyanaz az oktató egyszerre nyelvész, iro-

dalmár és tantárgypedagógus is legyen, még akkor is ha 
már teljesen kidolgozott programok és jegyzetek állnak a 

rendelkezésére. E képzési forma pedig voltaképp megala-

pozására várt. 
A német nemzetiségi oktatónak a feladatait a következő fel-
sorolással szeretném érzékeltetni: 

- az egyes tárgyak tanítása a nappali és levelező tagozat I 4  
II. és III. évfolyamán, 

- a tárgyakhoz összeállítani a tananyagot; segédleteket, 

jegyzeteket készíteni, 
- ismerni kell a német irodalom történetét; a tananyag- 
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hoz kapcsolódó kötelező irodalmat elolvasni,  

- követni a kortárs német nyelvű irodalom megjelenő  

műveit,  

- a német nyelvű gyermek- és ifjúsági irodalom törté-

netét, jelenlegi alkotásait,  

- leíró német nyelvtan, általános nyelvészet alapfogal-

mai, nyelvjárások összevetése az irodalmi német nyelv- 

vel  ~ 

- a felsőfokú nyelvoktatás módszerei, alkalmazása,  

- a tananyaghoz kapcsolódó könyvek, hangszalagok, hang-

lemezek beszerzése,  

- a kisgyermekkori idegentlyely-oktatás., a komplex anya-

nyelvi nevelés témaköreinek áttekintése, a nemzetiségi  

nyelvoktatás speciális problémáinak figyelemmel kíséré-

se, a kétnyelvű oktatásra való felkészítés,  

a féléves gyakorlati képzés felügyelete, képmagnós fel-

vételek készítése tantárgypedagógiához,  

- zárótanításokon elnöki funkció,  

- szakdolgozatok patronálása,  

- a hagyományok gyűjtéséhez legalapvetőbb néprajzi isme-

retek elsajátítása,  
- fordításelmélet, fordítástedhnika, legfontosabb alapfo-

galmai, műfordítás /szemelvények és problémák!,  

- a nemzetiségi irodalom történeti áttekintése, kortárs  

írók nemzetiségi alkotásai,  

- diákkör vezetése, diákköri dolgozatok, pályázatok pat-

ronálása,  
- nemzetiségi hagyományok teremtése, kapcsolattartás az  

általános iskolákkal, négy éven át megyei továbbképzés  

/nyelvből/,  

- külföldi kapcsolatoknál /levélfordítások, munkaterv-

fordítás, tolmácsolás, együttműködés előremozdítása/,  

- káderképzési terv szerint: doktori disszertáció írása,  

részvétel tudományos kutatásban.  
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A hosszas felsorolás célja, hogy érzékeltessem;az óra-

szám szerinti igénybevétel messze nem tükrözi a felada-

tokat. 

Az 1985/86-os tanév óta két oktató látja el ezt a fela-

datot. 1986 szeptembere óta német anyanyelvi lektor is 

támogatja munkánkat. 

Nemzetiségi hallgatóink minimális óraszámban készülnek 

fel olyan komplex feladatra,  a nemzetiségi tanító fela-

datára, amelynek megoldására egységes képletet nem ad-

hatunk. Minden faluban, minden városban más körülmények-

kel találkozik a tanító. Keresnünk kell azokat a tan-

órán kívüli lehetóségeket, ahol részben tovább tudjuk 

stabilizálni nyelvtudásukat, hogy a kétnyelvű oktatás 

követelményeinek is megfeleljenek, illetve gyakorolhat-

ják azokat a közművelődési feladatokat, amelyek egy 

nemzetiségi közösség keretében várnak rájuk: nyelvi, 

néprajzi hagyományok gyűjtése, kultúrcsoportok szerve-

zése, nemzetiségi műsorok összeállítása, közéleti tevé-

kenység megismerése, vállalása,,. 	. A nemzetiségi ta- 

nítóképzésben eltöltött 12 évi oktatómunka alapján a 

jelenleg érvényben lévő tanterv által megadott tan-
anyagról, tanításának tapasztalatairól,illetve a tan-

terv struktdrájáról a következőket állapíthatjuk meg: 

A nyelvtan  című tárgy kommunikációelméleti és általá-
nos nyelvészeti témákkal egészíti ki a német nyelv 

rendszerének és műveleti szabályainak ismeretét. Kor-

szerű szemléletmód kialakítását tette lehetővé, megelőz-

te a magyar Nyelvtan, nyelvművelés c. tantárgy tananya-

gának hasonló felfogású módosítását. 
A nyelvművelésben megjelölt témakörök kettős célkitű-
zésre utalnak: jó nyelvtudású, az általános társalgási 

témákból jól felkészített hallgatók kerüljenek ki in-

tézményünkből, ugyanakkor ismerkedjenek meg gyermekver-

sekkel, gyermekdalokkal; versekkel, mesékkel készüljenek . 
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fel jövendő hivatásukra. 
Az irodalom című tantárgynál nehéz feladatot kapott az 

oktató. A középiskolában elsajátított műelemzési kész-

ségre kellene építenünk. Ez a magyar nyelvű megfelelő 

tárgynál sem egyszerű az alapvető irodalomelméleti is-

meretek hiánya miatt. Az irodalomtörténeti áttekintés-

hez csupán nevek állnak rendelkezésünkre. Megoldhatat-

lan volt a két irodalom egymásrahatásának áttekintése 

a rendelkezésünkre álló kevés óraszám miatt. Felvető-

dött az a kérdés, hogy mennyiben építhetünk a magyar 

nyelvű műelemzési szakirodalomra német nyelvű művek e-

lemzésénél. A "mindent német nyelven" követelményénél 

szembekerültünk azzal a problémával,ami bármely nyelv 
egybevetésekor felmerülhet, azaz minden nyelv másképp 

tagolja  a  valóságot. Ez a megállapítás vonatkozik a szaktudomá-
nyokra is .  Hiába áll a marxista filozófia talaján pél- 
dául mindkét ország irodalomelmélete, a szakterminolő-

giák,illetve definiciójuk nem fedik egymást minden te-

kintetben, részletkérdésekben kialakulhatnak eltérő 

felfogások is. 
A tantárgypedagógia tantervi tananyaga nem tükrözi követ-
kezetesen a magyar nyelv tantárgypedagógiájában megvaló-

suló egységes, integrált anyanyelvi nevelés elvét,ozanya-

nyelvi nevelés kommunikatív célkitűzéseit. A környezet-
ismeret és az énektanítás tantárgypedagógiája című tár-

gyak tanításának objektív és szubjektív feltételei tel-

jesen hiányoznak. 

Az egyes témakörök kifejtésére fordított idő, oktatásuk 

sorrendje és a rendelkezésre álló óraszám /optimálisan 
30 óra/ közötti kapcsolat a tantárgy visszatérő problé-

mája. A hallgatók legfőbb elvárása a tananyaggal kapcso-

latban .ai,hogy lehetőleg gyakorlatra orientált legyen. 
Az oktató feladata, hogy megtalálja az elméleti kifejté- 
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sek megfelelő sorrendjét, az elmélet és a konkrét gya-

korlati példák, a tanítói képességek fejlesztésének, a 

módszerek, eljárások gyakorlásának kellő arányát, ame-

lyet majd a gyakorlati képzés és a tanítói gyakorlat 

tesz teljessé. 
Az elméleti órákhoz kapcsolódó szemináriumi órákon az 
egyéni tanitási próbálkozások lehetőségét kiséreljük megadni. 

A tantárgypedagógia általános kérdéseinek /célrendszer, 

tananyag, oktatási nevelési folyamat tervezése, felté- 

telei stb./ feltárása után a nyelvi, kommunikációs ké-

pesség összetevőinek sorrendjét véve: e képesség ki-
alakításának módszereit, eljárásait vesszük sorra és 

gyakoroljuk hallgatói mikrotanítások formájában. Erre 
fordítjuk a legtöbb időt. A tan anyagot az anyanyelvi ne-
velés tanórán kívüli, de sajnos még kidolgozatlan,csak 

lehetőségeiben vázolt sajátosságaival zárjuk. A IV. 
félévben sorra kerülő gyakorlati képzés a tantárgypeda-

gógia tárgyhoz kapcsolódik szervesen, s míg nem állt 
rendelkezésünkre,elmélet, a gyakorlati képzés az  évtize-

dek óta tanító szakvezető praktikus, bár feltétlenül szük-

séges utasításait, eljárások egymásmelletti,elmélethez 

nem kötődő felsorolását jelentette. Az ösztönösen jól 

tanító pedagógus sok-sok kísérletezéssel rábukkan a he-
lyes megoldásra, mintegy "kitermeli" az elméletet; a peda-

gógusok egy részénél a rossz eljárások viszont rutinná me-

revednek, az órák sablonossá válnak. 

A féléves tanítási gyakorlat során a hallgatók a tantárgy-

pedagógiai jegyzet elméleti megfontolásai alapján készül-
tek fel tanítási óráikra. A tanítások tapasztalatai rész-

ben igazolták a tananyag kiválasztásának helyességét, rész-
ben módosítások szükségességét vetették fel. 

Megítélésünk szerint nemzetiségi tanítóképzésünk súlypont-
ját a lehető legmagasabb szintű nyelvtudás kialakítása 

mellett, a tantárgypedagógiai oktatás jelenti. A továbbiak-

ban e tantárgy tananyagát, a tantárgyhoz készített jegyzet 

tanításának elméleti és gyakorlati tapasztalatait elemeznénk. 
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2. A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia 

tananyaga 

2.1.1. A tananyag összeállitásának feltételei 

A nemzetiségi német anyanyelv alsó tagozatos oktatásának 

speciális feladatához, az anyanyelv iskolában történő el-

sajátításához, speciális tantárgypedagógiára van szükség. 

A német nemzetiségi tantárgypedagógia taganyagának kivá-

lasztásakor legfontosabb kérdésünk: Eleget tehetünk-e 

célkitűzésünknek, hogy a speciális német nemzetiségi al-

só tagozatos anyanyelvi nevelési-oktatási folyamat prob-

lémáira választ adjunk? 
A tantárgyi ismeretrendszer összeállításához egyelőre 

hiányoznak a tudományosan megalapozott nemzetiségi tan-

tárgypedagógiai kutatások. Sajnos rendszeres nemzetisé-

gi módszertani folyóirat hiányában nem állnak rendelke-

zésünkre a nemzetiségi anyanyelv tanításának gyakorlati 

tapasztalatai sem. 
Megnehezíti feladatunkat a nemzetiségi anyanyelv fogal-

mának speciális értelmezése, a nyelvjárásismeret kapcso-

lata az irodalmi német nyelv oktatásával, a kétnyelvű 

oktatás célkitűzései, a kisgyermekkori idegennyelv-okta-

tás módszertanának hiánya. 

A nemzetiségi anyanyelv elsajátítása, a gyermeknyelv-ku-

tatás, kétnyelvűsé3-lattatás, a nyelvjárás, a magyar nyelv, 

illetve irodalmi német nyelv együttes elsajátítása külön-

külön is kutatási témául szolgálhatna, amelynek eredmé-

nyei segíthetnék az alsó tagozatos tankönyvek tananya-

gának összeállítását, az oktatási segédeszközök kiválasz-

tását, versek, dalok, játékszövegek gyűjteményének össze-

állítását, az oktatás módszereinek, eljárásainak megválasz-

tását. 
A játék, játékos módszerek /dramatizálás, bábozás, rajz-

film stb./ alkalmazása az oktatásban, a 6-10 évesek ma- 
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gatartásának, szokásainak, kommunikációjának, ismereta-

nyagának feltárása a nyelvtanítás szempontjából, vala-

mint az előbb felsorolt kérdések tisztázása komplex 

feladat, amelyet egy személy nem vállalhat magára, csak 

kutatócsoport oldhatná meg. 
A nemzetiségi anyanyelv hatékony oktatásához meg kelle-

ne vizsgálni, hogy hogyan hasznosíthatnánk az alsó ta-

gozaton folyó magyar anyanyelvi beszédfejlesztés és be-

szédművelés programját, vagy például, milyen összefüggé-

sek találhatók a magyar olvasástanulás és a német nyelvi 

olvasástanulás között. 

Hallgatóink a , tantárgypedagógia tananyagát anyanyelvükön 

sajátítják el. Igy a tananyag megfelelő tudományos, szak-

szert és pontos német nyelvű terminológiájára is ügyelni 

kell, hogy lehetővé tegyük a tanítás német nyelven törté-
nő tervezését, elemzését, értékelését,illetve a német 

nyelvű pedagógiai-módszertani szakirodalmak tanulmányozá-

sát. 
A nyitott kérdések/nem teljességre törekvő/felsorolásában 

megemlíthetem még azt a problémát, amelyet már részlete-

sen vázoltam az előző fejezetben, hogy az általános is-
kola első osztályába kerülő tanulók a nyelvjárás vagy az 

óvódában tanult német nyelv ismeretének legkülönbözőbb fo-

kozataival bírnak, s ez alapvetően befolyásolja a német 

nyelv elsajátításának ütemét és színvonalát is. 

A német nemzetiségi anyanyelvoktatás speciális értelmezé-

se, aktív használatának célkitűzése, a nemzetiségi és a 

kisgyermekkori idegennyelvoktatás számos megoldatlan 
problémája szükségessé tette áthidaló megoldásként olyan 

"rugalmas" tantárgypedagógiai ismeretrendszer összeállí-

tását, amely kiindulópontja lehet a nemzetiségi anyanyelv 
tudatos és tervszerű oktatásának. 

Célkitűzésem megvalósításához a hazai német nemzetiségi 
nyelv oktatásának problémáin kívül ismernem kellett mind 

a magyarmind a német anyanyelvi oktatás módszertanát, 
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valamint a német és a magyar nyelven megjelenő, az ide-

gen nyelv oktatására vonatkozó tantárgypedagógiákat. 

A tananyag összeállításakor felhasználtam az NDK-ban 

megjelent alsó és felső tagozatos anyanyelvi módszer-

tan tankönyveket, az anyanyelvi oktatás alapvető elmé-

leti kérdéseivel foglalkozó szakirodalmat /Schreinert/, 

az orosz nyelv oktatásának német nyelvi módszertanát, 

az Ausztriában megjelent "Sprachkunde-Sprachlehre" c. 

tankönyvet, a magyar anyanyelvi alsótagozatos tantárgy-
pedagógiát, az alsétagozatos orosz nyelv oktatásának 

módszertanát és az idegen nyelvek általános és közép-

iskolai oktatásának módszertanát. A mintegy nyolc mód-

szertani tankönyv témaköreinek állandó egybevetésével 

állítottam össze a német nemzetiségi anyanyelvi tan-

tárgypedagógia jegyzet egyes fejezeteit. 

Az anyanyelvoktatás metodikái elsősorban azt igazolták 
számomra, hogy a megfelelő nyelvi alap hiányában a nem= 

zetiségi anyanyelv oktatásában igen kis mértékben hasz-

nálhatjuk fel az anyanyelvoktatás módszereit, eljárásait. 

A német alsó tagozatos anyanyelvi metodikából például az 
olvasástanításra vonatkozó fejezetet tudtam hasznosítani. 

Az ausztriai Sprachkunde-Sprachlehre c. tankönyv a nyelv-

járásismerettel kapcsolatban ad értékes elvi álláspontot, 

azaz a nyelvjárás nem az irodalmi nyelv értéktelen válto-
zata, hanem egy "másik" nyelv, amelyre építenünk kell az 

anyanyelv oktatásban. Az idegennyelv-oktatás metodikái 

játszották a legfontosabb szerepet a tananyag összeállítá-

sában ' ennek módszereit, eljárásait adaptálhattuk /vélemé-

nyem szerint/a leghatékonyabban a nemzetiségi anyanyelv 

oktatásában. 

Alapvető szakirodalomként a "Sprache-Bildung und Erziehung" 

c. NDK-ban megjelent könyvet használtam. A könyv a nyelv-
nek az oktató-nevelő munkában betöltött szerepét, az a- 
'nyanyelvi és idegennyelvi képzés közös nyelvtudományi, 

nyelv- és tanuláslélektani alapjait vázolja fel kommuni- 
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kációelméleti megközelítéssel. Ez lehetőséget adott arra, 

hogy a nemzetiségi anyanyelvi oktatás elvi kérdéseit - a-

melyek sem az idegennyelt'-oktatás sem az anyanyelvoktatás 

problémáival nem azonosíthatóak - megfelelő elméleti alapon 

vázoljuk fel. 
Fogalmi rendszerére építve választottam ki a tantárgype-

dagógia jegyzet központi /Sprachliches Können/ nyelvi ké-

pesség  fogalmát. 
n 

A"Sprachliches Können-t a Sprache Bildung und Erziehung 

c. könyv a következőképp határozza meg: 

"In Anlehnung an den Könnensbegriff der Padagogik und 

Psychologie /PSYCHOLOGIE DES LERNENS 1972, 52 f; FAUST 

1975 8/ ist unter den sprachlichen K ö n-

n e n /Sprachkönnen/ eine komplexe Persönlichkeitseigen-

schaft zu verstehen, die sich auf den Grad der Beherr-
schung sprachlicher T2.tigkeiten bezieht. Sprachliches 

Können beruht auf einer spezifischen Synthese von Kennt-

nissen, Fáhigkeiten, Fertigkeiten und Gewohnheiten, spe-

ziell auf sprachlichen Kenntnissen, Fö.higkeiten, Fertig-

keiten und Gewohnheiten. Muttersprachliches Können ist 

Sprachkönnen auf der Grundlage eines bestimmten Sprach-

systems, des Systems der Muttersprache." /16/ 
/A pedagógia és pszichológia képességfogalma alapján a 

nyelvi képességen olyan komplex személyiségtulajdonságot 

értünk, amely a nyelvi képességek birtoklásának meghatá-

rozott szintjére vonátkozik. A nyelvi képesség az isme-

retek, jártasságok, készségek és szokások specifikus 

szintézisén alapszik, és pedig a nyelvi ismeretek, jár-

tasságok, készségek és szokások szintézisén. Anyanyelvi 
képesség egy meghatározott nyelvi rendszeren, az anya-

nyelv rendszerén alapuló nyelvi képesség./ 

A tananyag végleges kialakításában a "Methodik Russisch-

unterricht" c. könyv volt segítségemre. A jegyzetben a 

következő témaköröket tárgyaljuk: 
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Kapitel 1 

/Első fejezet/ 

1. Ziele und Aufgaben des Deutschunterrichts in den unte-

ren Klassen der Grundschule 

/Az alsó tagozatos német nemzetiségi anyanyelvi okta-

tás célja és feladatai/ 

1.1. Gesellschaftliche Rolle und Aufgaben der muttersprach- 

lichen Bildung und Erziehung in den Nationalitaten 

/A nemzetiségi anyanyelvi nevelés és oktatás társa-

dalmi szerepe és feladatai/ 

1.2. Die Methodik des Muttersprachunterrichts der Natio-

nalitaten unter dem gemeinsamen Aspekt des einheit-

lichen Zieles des Muttersprach- und Fremdsprachun-
terrichtes, eine hohe Kommunikationsbefö,higung und 
Sprachkultur zu erreichen 

/A nemzetiségi anyanyelvoktatás módszertana az anya-
nyelvi és idegennyelvi nevelés egységes céljának  - 
magas kommunikációs képesség és nyelvi kultúra eléré-
se - közös aspektusából/ 

1.2.1. Einige Fragen der Sprachwissenschaft und der Sprach-

und Lernpsychologie 
/A nyelvtudomány, a nyelv- és oktatáslélektan . né-
hány kérdése/ 

1.2.2. Die muttersprachliche Bildung unter dem Aspekt 
der Kommunikationsbefö.higung 

/Az anyanyelvi képzés a kommunikációs képesség kia-

lakitásának szempontjából/ 

1.3. Zu einigen Entwicklungsproblemen im jüngeren Schul-

alter 
/A kisiskoláskor néhány életkori sajátossága/ 

Kapitel 2 

/Második fejezet/ 

2. Die Herausbildung des muttersprachlichen Könnens 

/Az anyanyelvi képesség kialakítása/ 
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2.1. Die sprachlichen Kenntnisse als unabdingbarer Be-

standteil des sprachlichen Könnens 

/A nyelvi ismeretek mint a nyelvit. pesség nélkülöz-

hetetlen összetevői/ 

2.1.1. Die Arbeit an lexikalischen Kenntnissen 

/A lexikális ismeretek/ 

2.1.1.1. Die Erstvermittlung lexikalischer Kenntnisse 

/A lexikális ismeretek elsajátítása/ 

2.1.1.2. Festigung und Aktivierung lexikalischer Kenntnisse 

/A lexikális ismeretek megszilárdítása / 

2.1.1.3. Die Systematisierung und systematische Wieder- 
holung lexikalischer Kenntnisse 

/A lexikális ismeretek rendszerezése és ismét-

lése/ 
2.1.1.4. Die Kontrolle lexikalischer Kenntnisse 

/A lexikális ismeretek ellenőrzése/ 

2.1.2. Die Arbeit an grammatischen Kenntnissen 

/Nyelvtani ismeretek/ 

2.1.3. Die Arbeit an orthoepischen und orthographischen 
Kenntnissen 

/Helyesejtési és helyesírási ismeretek/ 

2.1.4. Die Bedeutung der Aneignung sprachlicher Kenntnisse 
/A nyelvi ismeretek elsajátításának jelentősége/ 

2.2. Die Entwicklung sprachlicher Fertigkeiten, Fdhigkeiten 

und Gewohnheiten 

/A nyelvi 	jártasságok, készségek és szokások fejlesz- 
tése/ 

2.2.1. Die Entwicklung der mündlichen Sprachausübung 

/A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése/ 

2.2.1.1. Die Entwicklung des verstehenden Hörens 
/A hallás utáni megértés fejlesztése/ 

2.2.1.2. Die Entwicklung des Sprechens 

/A beszéd fejlesztése/ 
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2.2.1.3. Die Behandlung von Liedern /mit einem Spiel/, 

Gedichten, Kinderreimen und Sprüchen 

/A dalok, versek, mondókák feldolgozása/ 

2.2.2. Die Entwicklung der schriftlichen Sprachausübung 

/Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése/ 

2.2.2.1. Die Entwicklung der Lesefertigkeit der Schuler 

/Az olvasás fejlesztése/ 

2.2.2.2. Die Entwicklung des Schreibens 

/Az Írás fejlesztése/ 

2.2.3. Arbeit mit den Satzmodellen /Mustersö,tzen/ 

/A mondatmodellek  felhasználása az oktatásban/ 

Kapitel 3. 
/Harmadik fejezet/ 
3. Der Unterrichtsproze3 im Muttersprachunterricht 

/A tanítási folyamat az anyanyelvoktatásban/ 

3.1. Die Planung der muttersprachlichen Bildung und Er- 

ziehung 

/Az anyanyelvi oktatás és nevelés  tervezése/ 

3.2. Die Fragen der au6erunterrichtlichen Tö.tigkeit der 

Schuler mit ihrer Muttersprache 

/Az anyanyelvi nevelés tanórán kívüli lehetőségei/ 

A jegyzet első fejezete a német nemzetiségi általános is-

kolaianyanyelvi nevelés társadalmi szerepét, céljait, fel-

adatait veszi számba; a nemzetiségi anyanyelvi nevelés 
kommunikatív célkitűzését; a nyelvtudomány, a nyelv- és 

tanuláslélektan néhány fogalmát elemzi, majd a 6-10 éves 

gyermek fejlődési problémáit foglalja össze német nyel-

ven. 
A második fejezet a nemzetiségi anyanyelvi oktatás kér-

déseivel foglalkozik, a nyelvi ismeretek elsajátításának, 

a jártasságok, készségek fejlesztésének vetületében. 

A harmadik fejezet röviden foglalkozik az oktatási folya-
mattal:csupán a tantárgyra vonatkozó speciális vonásokat 

említve, mivel hallgatóink a hároméves képzésük során, 
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pedagógiai tanulmányaik idején ezt igen alaposan és rész-

letesen tanulmányozzák, 
A második fejezet egyes témaköreinek feldolgozásánál a 

kiinduló fogalom /lexikális ismeretek, grammatika, nyel-
vi jártasság, készség stb./ értelmezéséből indultam ki. 

Összevetettem az anyanyelvi oktatás és az idegennyelv-

oktatás lehetőségeit az adott területen, a nemzetiségi 

anyanyelvi oktatás tantervének követelményéit elemez-

tem, majd a nemzetiségi oktatásra vonatkozó következ-

tetéseket próbáltam levonni. Itt természetesen sok o-

lyan nyitott kérdésre akadtam, amit csak.további kuta-. 
tások, oktatási kísérletek oldhatnak meg. Külön tár-

gyaltam még a mondatmodellek kérdését is. Mind a nyel-

vi ismeretek elsajátításában, mind a jártasságok, kész-

ségek kialakításában az alsó tagozatos nemzetiségi 

nyelvoktatásunk a mondatmodellek elsajátítására épít. 

Az egyes témakörökhöz óramintákat mellékeltem, a Rus-

sischunterricht-ben szereplő óravázlatokat adaptálva. 

Természetesen ezek nem lemásolandó sémák. A tanári al-

kotó munka fontos megnyilvánulása, hogy ezeket a min-
tákat az adott oktatási szituációban megfelelően al-

kalmazza. 

Utaltam többször életkori sajátosságokra, többek között 
a játék szerepére, fontosságára. Két okból nem tárgyal-

tam részletesen ezt a kérdést. Részben nem volt idő a 

kérdés alapos tanulmányozására, részben tartottam at-

tól, hogy,ha pár példát hozok, azok sémává merevednek. 

Ugyanigy nem foglalkoztam részletesen az anyanyelv hasz- 

nálatának tanórán kívüli lehetőségeivel. Hallgatóink szak-

dolgozati témaként dolgoztak fel.egy-egy témakört, pél-
dául: Didaktikai játékok a német nemzetiségi anyanyelv 

oktatásához; Versek, mondókák gyüjteménye a német nyelv 

alsó tagozatos oktatáshoz; Gyermekkönyvtári foglalkozá-

sok német nyelven.,. 
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Lényeges vonása a jegyzetnek, hogy a nyelvi ismeretek 

elsajátításának tárgyalása sokkal részletesebb,mint a 

jártasságok, készségek fejlesztésével foglalkozó téma-

köröké. Természetes, hogy az ismeretek elsajátíttatá-

sakor készségeket, jártasságokat is fejlesztünk, de a 

német nyelv tanításakor,a tanulók nagyobb részénél,hiá-

nyoznak a spontán elsajátított nyelvi ismeretek, mint 

például a magyar anyanyelv esetében. Így az alsó tago-

zatos oktatás fontos feladata a nyelvi alapvetés, a 

szókincs, a kiejtés, a nyelvtani jelenségek elsajátí-

tása. 
A német nemzetiségi tantárgypedagógiai jegyzet a német 

nemzetiségi hallgatók első jegyzete volt, igy foglalko-
zott olyan elvi, elméleti alapvető kérdésekkel is, a-

melyek nem tartoznak szorosan a tárgyköréhez. Például 
a jegyzet első fejezete részletesen tárgyal nyelvtudo-

mányi és kommunikációelméleti kérdéseket, valamint é-

letkori . sajátosságokra vonatkozó általános megállapí-
tásokat. 

2.1.2. A tananyag összeállításának metodikai koncepciója 

A tananyag összeállításának metodikai koncepciója a kö-

vetkező szempontokat tartalmazza: 
- A nemzetiségi anyanyelv kérdésével kapcsolatban állás-• 

pontunk, hogy ez a nyelv speciális értelemben vett  a-

nyanyelv. 
- A nemzetiségi anyanyelvi oktatás speciális feladatának 

megoldásakor, a nyelv lehető legmagasabb szint( elsajá-

títtatásakor figyelembe kell vennünk a nyelvjárás fontos 

szerepét,a nyelvelsajátítás kezdő fázisában különösen; 
- A nemzetiségi anyanyelvi nevelés is komplex anyanyelvi 

nevelés; a kommunikációelmélet tanulságai érvényesíthetők 

oktatási módszereiben, eljárásaiban; célkitúzése:magas-

szintü kommunikációs képesség kialakítása. 
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- A nemzetiségi anyanyelvi nevelés módszereinek, eljá-

rásainak leírásakor a módszer fogalmának szűkebb értel-

mezéséből indultunk kil és az idegennyelv-oktatás mód-

szereit a nyelvi kommunikációs képesség összetevői, va-

lamint az oktatás didaktikai feladatainak figyelembevé-

telével adaptáltuk a nemzetiségi anyanyelvi nevelés ok-

tatási folyamatának leírásakor. 

A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia tananya-

gának kiválasztásakor abból a tényből indultunk ki, hogy 

a német irodalmi nyelv oktatása a nemzetiségi általános 

iskolák nemzetiségi tanulóinak, bár funkcióiban korláto- 

zott, semmiképp sem idegennyelvoktatás. A n y a n y e 1 v-

oktatásnak tekintjük abban a speciális értelemben, hogy el-

sajátítói emocionálisan kötődnek a nyelvhez. Nemzetiségi 

tudatuk fontos megnyilvánulása a '. nyelv használata. Az a-

nyanyelvi szintet megközelítő nyelvi kommunikációs képesség, 

magas szint( /kétnyelvű/ nyelvi kultúra kialakítása az ok-
tatás célja. Nem idegen nyelv, mert a nemzetiségi pedagógus 

fontos feladata, hogy az adott nyelvi ismeretekhez alkalmaz-

kodva a német nyelv oktatásában építsen a tanulók nyelvjá-

rásismereteire,illetvé oktatási-nevelési feladataiba vonja 

be annak ápolását, felelevenítését. 

Itt szeretnék kitérni annak a problémának a vázolására, hogy 

hogyan próbáltam definiálni a nemzetiségi anyanyelv fogalmát. 

Az anyanyelv kifejezés újkeletű, a romantika korának termé-

ke, anemzettéválás kísérőjelensége. 

Az Értelmező szótár szerint: Anyanyelv . az  a nyelv, amelyet 

az ember legjobban és legszívesebben beszél,s rendszerint 

az, amelyet gyermekkorában, főként 	anyjától tanult. A 

tanítóképző és óvónőképző intézetek számára irt "Nyelv-

tan és nyelvművelés" c. jegyzet összefoglalja még néhány 

jellemzőjét az anyanyelvnek: 
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- Az anyanyelv reflexnyelv, vagyis a gondolkozás köz-

vetlen eszköze. 

- Anyanyelven hallgatunk. 
- Szavaival és mondataival játszani is képesek vagyunk. 

- Az anyanyelv átfogja nemcsak minden tudatos, hanem 

valamennyi tudattalan tevékenységünket is. 

- Az anyanyelv mindannyiunknak maga az emberré válás, 

a hazatalálás, az egyéni honfoglalás. 
Találkozunk olyon megfogalmazással is, hogy az anyanyelv 

az a nyelv, amelyen elsajátítjuk a valóságot. Előfordul-

hat, hogy egyszerre párhuzamosan két nyelven ismerkedünk 

meg a valóság jelenségeivel,és életünk folyamán egyik 

vagy másik nyelv használata váltakozva dominál. "Gram-

matik und Sprachpflege" c. jegyzetünk kronológiai első 
nyelvet, illetve funkcionálisan első nyelvet különböztet 

meg,és e két fogalommal igyekszik felvázolni a német 

nemzetiségi anyanyelv elsajátításának többféle lehető- 

ségét. Felmerült az a vélemény is, hogy a,nemzetiségi 

anyanyelv + fogalmÁban "talán némi jószándékú túlzás és 

megbocsátható nyelvi feleslegesség tapasztalható. Fel-

vetődik a kérdés, ha az anyanyelvnek egyúttal a legjobb 
kommunikációs nyelvnek kell lennie - igaz-ez tanuló és 

felnőtt nemzetiségi lakosságunk körében. Az is igaz, 

• hogy ma már számos iskolában olyan tanulók is tanulják 

a német, szerb, horvát stb. nyelvet, akinek ez nem a-

nyanyelvük. Ha ezt vesszük figyelembe,akkor a nemzeti-

ségi nyelv kifejezés helytállóbb volna..." /17/ 
A másik kérdés, amellyel kapcsolatban eltérőek a vélemé-

nyek/hz anyanyelv fogalmából adódóan/ a nyelvjárás 	sze- 

repe a nemzetiségi anyanyelv oktatásában. Találkozhatunk 

olyan nézettel is, hogy az irodalmi nyelv-oktatás beveze-

tése egybeesik a lakosság anyanyelvhasználatának vissza-

szorulásával /Tótszerdahely: horvát nyelv/, a lakosság 
elbizonytalanodott. Az oktatott irodalmi nyelv iskolán 

belül marad, nem hat a dialektusra:"Ellenben a dialek- 
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tus . maradványai, amennyiben ezek létező maradványok, 

feltétlenül hatnak a nyelvelsajátítási stratégiára. Nem 

látom ennek kellő figyelembevételét a mai nemzetiségi 

oktatásban. Számításba kell vennünk azt is, hogy a né-

met családok otthoni nyelvére még hat a környezeti ma-

gyar nyelv is. A szülő nem tudja már átadni a dialektust 

/az anyanyelvet/ a gyermeknek, legfeljebb csak a nagy-

szülő. Úgy látszik, hogy az anyanyelv helyett a nagy-

anyanyelv /nagymamanyelv/ terminus érvényes, majdnem 

mindenütt Magyarországon" /18/ 
A nyelvjárással kapcsolatban szeretném idézni Dr. Szende  
Béla: "A nemzetiségi lét és nyelvi tudatosság vizsgálata" 

c. témával foglalkozó kutatócsoport beszámolója az 1976 

1980 években végzett munkájáról" c. tanulmányának meg-
állapításait. 

Dr'  Szende Béla véleménye szerint: "A nyelvjárási alapokkal 
rendelkezők könnyebben és gyorsabban sajátítják el a német 

nyelvű országok köznyelvét, jobban eligazodnak a kommuni-

katív szituációkban, tudásukat tartósabbá tudják tenni. 

További fontos tudnivaló, hogy a "kétnyelvű" egyén vi-

szonylagos jobb nyelvismerete élete folyamán hol az e-

gyik, hol a másik nyelvre vonatkozhat. Gyermekkorában az 

egyiket, felnőtt korában a másikat tudhatja jobban. Igen 

jelentős a szerepe ebben annak, hogy melyik nyelv ismere-

tét erősíti az irásos gyakorlat, mert ez lesz a domináns 

nyelv, míg a csak beszélt nyelv visszavonul." /19/ 
Ha a magyarországi németek nyelvjárásainak fejlődését fi-

gyelembe vesszük a következőket állapíthatjuk meg. Az e-

gyes nyelvjárások ún. települési nyelvjárások /Siedlungs-

mundarten/. A különféle német nyelvterületekről települ-

tek nyelvjárásai az egyes falvakban összeolvadtak: ez volt 

a kiegyenlítődés első fázisa /Ausgleich erster Phase/, majd 
nagyobb vidékek nyelvjárásai is egységessé váltak: ez volt 
a kiegyenlítődés második fázisa /Ausgleich zweiter Phase/. 

A különböző történelmi, földrajzi tényezők hatása miatt 

nem alakult ki egységes magyarországi német nyelvjárás. 
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Elképzelhetőnek tartom, ha utópisztikus is a gondolat, 

hogy az egységes nemzetiségi nyelv kialakítása /Aus-

gleich dritter Phase/ a nemzetiségi oktatás, a kétnyel-

vű oktatás, a nemzetiségi tömegkommunikációs eszközök 

eljövendő feladata. 	Ez az egységes nyelv,a német i- 

rodalmi nyelv (speciális árnyalatokkal) ugyanúgy tükröz- 

ne egy sajátos társadalmi fejlődést, mint más német nyelv-

területek /svájci, osztrák, nyugatnémet, NDK/ azonos, d e . 
bizonyos fokig sajátos, egymástól eltérő nyelvhasználata. 

A nemzetiségi oktatás speciális 

feladata,  hogy a tanulókkal.a lehető legmagasabb 

szinten sajátítsa el anyanyelvüket. Ezzel kapcsolatban 

Dr. Szende Béla tanulmánya a következőket írja: "Amikor a 

nemzetiségi kisebbségből származó és nyelvjárási ismere-

tekkel is rendelkező gyermek oktatása megkezdődik /óvóda, 
alsó tagozat/ nem közömbös, tudják-e a nyelvet tanitó felnőttek, 

ho ,v a gyermek által elsőként elsajátított és eltérő inten-

zitással magukkal hozott nyelvjárásban milyen jellegi( esz-

köztár áll rendelkezésre a közlésre, érvelésre, tagadásra, 

állításra, egyetértésre és kétkedésre, valamint értékelés- 

re és sok más "nyelvi cselekvésre". Sőt azt is tudni kelle-

ne, hogy milyen fokon történhetett az elsajátítás az isko-

lásort megelőző években. A pedagógus a meglévő nyelvi 

eszközöket jelentősen eltérő eszközökkel helyettesíti, a 

tanuló ezeket újnak érzi, nem fedezi fel a közöset bennük. 

A "régi"nyelv, a dialektus megőrizve-megszüntetve útján 

jutunk el az "új" nyelvhez. Az írott irodalmi nyelvnek a 

nyelvjárásra gyakorolt hatása igen csekély. A magyaror-

szági németek a számukra Írott újságból és a számukra 

szerkesztett rádió- és tv-músorokból.nem vesznek át új 

szavakat. 
A nyelvjárás új funkciót kapott: a pihenés,a kikapcsoló-

dás, a kellemes,otthon eltöltött órák nyelve. Egyetemes 

funkciót csak a gyermekek és öregek esetében tölthet be 

továbbra is. Az alsó tagozatban folyó anyanyelvi nevelés 
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hatékonysága jelentős mértékben függ attól, hogy akiknek 

dolguk van vele: 

- mennyire ismerik azt a szókincset, nyelvtani kombiná-

ciós rendszert, amelynek birtokában a nemzetiséghez tar-

tozó gyermekek az iskolába érkeznek, 

- mennyire tudják felmérni, hogy a tanulók mennyit sajá-

títottak el a nyelvjárásból, 

- hogyan tudják felhasználni a tanulók már megszerzett 

nyelvjárási ismereteit a nyelv gyorsabb elsajátításához, 

- mit tudnak elméletből a nyelvjárásból, 

- mennyire tartják feladatuknak a kifejezőkészség fej-

lesztését, 

- mennyire látják be, hogy a nemzetiségi anyanyelvi mű-

velődés az egész társadalom érdeke. 

A nemzetiségi anyanyelvi oktatásban nélkülözhetetlen a 

nyelvelsajátítás első fázisában megszerzett ismeretek fi-

gyelembevétele. Ennek az oktatási formának egyszerre kell 

a szerzett nyelvismeretet megőrizni és az új nyelvi szin-

tet közvetíteni. A következő átmeneteket lehetne közvetí-

teni: nyelvjárásról köznyelvre, köznyelvről irodalmi 

nyelvre." /20/ 	, 
Ezt a bonyolult feladatot más aspektus bevonásával kísé-

reltem meg megoldani. 

Az idegennyelt'-oktatás és az anyanyelvoktatás közös cél-
kitűzése: a magas színvonalú /bár eltérő mértékű/ k o m-

m u n i k á c i ó3 k é p e s s é g és nyelvi kultúra ki-

alakítása. Ez a nemzetiségi anyanyelv oktatásának is a-

lapvető szempontja lehet. 

- Mind az idegennyelv-oktatás mind az anyanyelvoktatás. 

bár eltérő nyelvi alapokon,a tanulók nyelvi kommunikációs 
képességeit fejleszti tervszerűen és szisztematikusan. 

- Mindkettőre érvényes a tanításnak az a metodikai kon-

cepciója, hogy komplexen kell szemlélnünk az oktatást: 

nyelvi ismeretek elsajátításának, jártasságok, készsé-

gek fejlesztésének egységes feladatataként. 
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- Mindkét nyelvi oktatásban az adott nyelv rendszerére é-

pítve, nyelvi tevékenységek révén sajátítjuk,illetve mé-

lyítjük el a nyelv használatát. 

- Mindkettő a nyelv produktív és receptív birtokbavéte-

lét tűzi ki célul, oktatásában, s 	elsődleges szere- 

pet játszik a beszédközpontúság. 

- Mindkét nyelvnél biztos, a célnak és a nyelvi normáknak 

megfelelő,hatékony produktív és receptív nyelvhasználat 

kialakítása a célkitűzés, amely lehetővé teszi a társa-

dalmi kapcsolatok realizálását tudati tartalmak társa-

dalmi kommunikációban történő közlése révén. 

Ez a nem teljességre törekvő felsorolás érzékelteti, hogy 
a kommunikációelméleti szempontok figyelembevétele,alkalma-

zása hatékonnyá teheti a német nemzetiségi alsó tagozatos 

anyanyelvi oktatást is. Az alsó tagozatos németnemzeti-

ségi anyanyelvi oktatás céljainak, feladatainak, tananya-

gának, tárgyi feltételeinek az oktatási-nevelési folyamat 

sajátos kérdéseinek ismertetésében legfontosabb témának 

a nyelvi kommunikációs képesség kialakításának módszereit 

és eljárásait tartottuk. 

A módszertani és pedagógiai szakirodalomban a m ó 

zer

d - 

s 	r fogalmának különböző meghatározásaival találkoz- 

hatunk. Egységesek abban, hogy a fogalom meghatározását 

tartalmi jegyeinek kiemelésével pontosítják, "belsőleg 

differenciált, dinamikus" fogalomnak tekinti amely "ma-

gában foglalja mind a pedagógus, mind a tanuló sajátos, 

egy adott célra és feladatra irányuló, s azt optimálisan 

megoldani kívánó munkaeljárásait." /21/ 
Az idegennyelv-oktatási szakirodalom a módszert gyakran 

egy bizonyos elv alapján meghatározott tanítási, tanulá-

si formaként határozza meg pl.: audio-orális, direkt, in-

direkt módszer,,, 	Számunkra az oktatási módszer szűkebb 

értelmezése a megfelelő, amely az oktatási módszereket, 

"oktatási- és tanulási formák, illetve ennek megfelelő ok-

tatási és tanulási eljárások összességének" /22/ tekinti, 
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amelyek a nyelvi kommunikációs képesség komponenseinek 

kialakítására irányulnak. E felfogás segítségével a ta-

nítás-tanulás folyamatát és alakítását részletesebben 

írhatjuk le. A német nyelvű idegennyelvoktatási szaki-

rodalom szerint az idegennyelv-oktatás módszereit a 

nyelvi kommunikációsképesség összetevői /ismeretek, 

jártasságok, készségek/ valamint az oktatás didaktikai. 

feladatai /ismeretek közlése, megszilárdítása, jártas-

ságok fejlesztése, készségek kialakítása, ismétlés 

rendszerezés, ellenőrzés és értékelés/ határozzák meg 
elsősorban. Az oktatási módszerhez, annak strukturális  

elemeként, kapcsolódnak az eljárások mint kisebb taní-

tási-tanulási lépések, részleteikben ~  terjedelmükben 

a tanulók életkori és tanulási sajátosságait veszik 

figyelembe. 
A tanítási. módszerek felosztása, illetve az eljárások 
fogalma .sem egységes a pedagógiai-szakmódszertani iro-

dalomban. Például a "Didaktik des Fremdsprachenunter-
richts, Deutsch als Fremdsprache" c. könyv a nyelvtantaní-

tás induktív és deduktív eljárásait említi, más német 

nyelvű idegennyelv-oktatási irodalomban ugyanezt mód-

szerként nevezik meg. 

2.1.3. A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia 

tanításának tapasztalatai 

A tantárgypedagógia tananyagát,illetve a tárgy jegyzetét 

az oktatás tapasztalatai alapján két szempontból elemez-

ném:-Sikerült-e megvalósítani a tananyag összeállítása-

kor a jegyzet metodikai koncepcióit2 
— Hogyan módositották a tantárgy tanitásának tapaszta-

latai - kiegészitve a gyakorlati képzés tapasztalataival - 
 

a jegyzet témaköreit? 
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A metodikai koncepció megvalósitása: 

A nemzetiségi anyanyelv speciális értelmezése elsősorban 

a fogalom leírásának kísérletében nyilvánult meg a jegy-

zetben. Az anyanyelv- és idegennyelt'-oktatás folyamatos 

összevetése, a következtetések levonása (a nemzetiségi 

nyelv oktatására) szintén a fogalom speciális jegyeinek 

kibontását szolgálta. A nyelvi kommunikációs képesség ki- 

alakításának módszereiből, eljárásaiból hiányoznak a nyelv-

járásismeret felhasználásának konkrét példái a nyelvelsa 

játítás kezdő fázisában. A német nyelvi ismeretek elsajá-

títtatásának, a jártasságok, készségek kialakításának fo-
lyamatát az anyanyelv és idegennyelv-oktatás módszereinek 

összehasonlításával írtuk le, helyenként utalva a nyelv-

járásismeret szerepére. A tananyag átdolgozásakor az u-
tóbbinak jóval nagyobb hangsúlyt kell adnunk; erősítve a 

tárgy nemzetiségi jellegét. 
A jegyzetben legkövetkezetesebben a nemzetiségi anyanyelvi 

nevelés komplex szemlélete,. . kommunikatív célkitűzésének fi-

gyelembevétele valósult meg. 
Az idegennyelv-oktatás módszereinek, eljárásainak adaptá-

lása megadja a nemzetiségi anyanyelvi nevelés oktatási 
folyamatának elméleti alapjait. A. konkrét példák, óramin-

ták feldolgozása csak részben adja vissza a 6-10 éves kor-

osztály tanulásának sajátosságait. Következetesebben kell 

érvényesíteni a játék, játékos nyelvoktatás szerepét, a 

szemantizáció, a szemléltetés sokoldalúságát, hogy a mód-

szerek jobban megfeleljenek az adott korosztálynak. 

A metodika koncepció megvalósításának hiányosságait a 

tantárgy tanitásának tapasztalatai  is igazolják. 

A tanítóképzés mai szerkezetének elméleti és gyakorlati 

képzési folyamatra tagozódása érzékelhető képzésünkben is. 

A második év első félévében oktatjuk a tantárgypedagógiát 

heti 2 órában, ezt követi második félévben a heti 3 órás 
tanítási gyakorlat. Mindössze egy féléves stúdium áll ren-

delkezésünkre, hogy a gyakorlatban jól hasznosítható isme-

retekkel készítsük fel nemzetiségi tanítójelöltjeinket:a 

tananyaggal és tanulókkal való bánnitudásra. 
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Az egy féléves elméleti stádium - hetenként egy óra elő-

adás, egy óra szeminárium - alapján a tananyag gyakorlati 

alkalmazása a hallgatóknak önállóan nem sikerült. A gya-

korlathoz közelített a módszerek, eljárások mikrotanítá-

sok formájában történő elsajátitása, de a gyakorlati kép-

zés valódi tanítási szituációira mégsem tudtuk felkészíte-

ni a leendő tanítóinkat. 
A nemzetiségi tanítóképzésben sokkal több időt kellene 

szánnunk a tantárgypedagógiai ismeretek alapos elsajá-

títására. A hosszabb elméleti stúdium lehetővé tenné, 

hogy a tananyaghoz olyan feladatok kapcsolódnának, a-

melyek a verbális elsajátítás helyett a tanításra készí-

tenének fel. Például: Egy témakör egyes óráinak fő di-
daktikai feladatait kiválasztani, a metodikailag feldol-

gozott nyelvi anyag egyes formáit meghatározni, az óra-
vázlatokat elkészíteni, az órára való felkészülést be-

gyakorolni. Az oktatás eddigi tapasztalatai a jegyzet 

tananyagának, témaköreinek módosítását, kiegészítését, 
rendszerének átalakítását vetette fel. 

Mi határozza meg a témakörök kiválasztását a nemzetisé-

gi anyanyelvi tantárgypedagógia tantárgyi ismeretrend-

szerének összeállítását? 

Az anyanyelvi tantárgypedagógia témaköreit, a magyar 

anyanyelvi tantárgypedagógia jegyzete szerint, a nyelv-

tudomány, a kommunikációelmélet, a pedagógiai pszicholó-

gia, az életkorpszihológia, a neveléselmélet, a didaktika 

és a pedagógiai technológia ismeretei alapozzák meg. 

Gerhard Helbig a "Sprachwissenschaft-Konfrontation-Fremd-

sprachenunterricht" c. tanulmányában a metodikát megala-

pozó tudományok hierarchikus viszonyát a következő sémá-

val ábrázolta: 
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Az anyanyelvi tantárgypedagógia mint tantárgyi ismeret-

rendszer "nem egyenlő a tudományos ismeretrendszerrel. 

A tantárgy didaktikailag megszerkesztett ismeretrend-

szer, amelyet a képzés céljai és különböző, a tantárgy 

tárgyával összefüggésben lévő tudományok fejlettsége 

határoz meg." /23/ 
Helbig meghatározása szerint egy adott nyelv módszerta-

nának az a feladata, hogy megállapítsa, melyek azok a 

módszerek és eljárások, amelyek spéciális feltételrend-

szerben az adott nyelv intézményes elsajátításának op-

timális elsajátítását szolgálják. /"D i s M e t h o- 

d i k einer E i.n z e l s p r a c h e hat  

d ie  F rag e n a c h z u g e h e n, w e l c h e 

V e r f a h r e a und  M e t h o d e n der optima-

len Aneignung einer E i n z e l s p r a c. h e 

im institutionalisierten Bedingungsgefügen d i e -  

n e n."/ /24/ 
A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia jegyze-

tének témaköreit áttanulmányozva felvetődik a témakörök 

módosításának szükségessége. A "Grammatik und Sprach-

pflege" valamint az "Einführung in die allgemeine Sprach-
wissenschaft" c. tanítóképzős jegyzetek megjelenésével a 

nyelvtudományi.és kommunikációelméleti fejtegetések feles-
legessé váltak. Az életkorpszichológia általánosságai he-

lyett fontosabb volna a játék, a játékos nyelvoktatás sze-

repének kifejtése; a kétnyelvű oktatás speciális vonatkozá-
sainak: a nyelvjárásismeret, a német nyelv illetve kisgyer-

mekkori nyelvoktatás összefüggéseinek kibontása.... 

Az eddigi oktatási tapsztalataim alapján a következő té-
maköröke.t kell tanítójelöltjeinknek elsajátítaniok, hogy 

jövendő hivatásuk követelményeinek megfeleljenek: 

- a nemzetiségi tanítónak ismernie kell a német nemzetisé-

gi anyanyelvi /alsó tagozatost oktatás céljait és felada-

tait; 

- a nyelvjárás fontos szerepét a német nyelv oktatásában, 
a játékos nyelvtanítás eljárásait, az egyéves szóbeli be-

vezető szakasz problémáit; 
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- a tananyag összetevőinek, kommunikációelméleti és nyelvtu-
dományi aspektusainak, módszertani feldolgozásának, a ki-

választását meghatározó tényezőinek általános kérdéseit 

/különös tekintettel a mondatmodelleknek az oktatásban 

betöltött szerepére/; 

- a nyelvi kommunikációs képesség komponenseit az idegen-

nyelvoktatás szempontjából /lexikális, nyelvtani, helyes-

ejtési, helyesírási ismeretek, nyelvi kommunikációs kész-

ségek: hallás utáni megértés, beszéd, olvasás, Írás/; 

- az anyanyelvi nevelés tervezésének feltételeit /tan-

terv, tankönyv, tematika, kézikönyv, szemléltető esz-

közök stb./; a módszer és eljárás fogalmával kapcsolatos 

kérdéseket; alapvető óratípusokat; 

A nyelvi kommunikációs képesség. kialakításának módszereit, 
eljárásait: 

- a lexikális ismeretek tanításának, megszilárdításának, 

ismétlésének, rendszerezésének, ellenőrzésének kérdéseit; 
- a nyelvtani ismeretek és a nyelvtantanítás helyét, 

szerepét a német nemzetiségi általános iskolák alsó ta-

gozatán; 
- a helyesejtés és helyesírás tanításának módszereit; 
- a beszédfejlesztés feladatköreit és eljárásait /a hal-
lás utáni megértés összetevői és komplex fejlesztése; 
a szóbeli kifejezés formáinak; monológ, dialóg fejlesz-

tése tartalomelmondással, leírással, párbeszéddel, dra-

matizálással, szituációs gyakorlatok segítségével/; 
- a "fordítás" szerepét a nyelvoktatásban; 
- az olvasás, a szövegértő olvasás, a kifejező hangos ol-

vasás, csendes olvasás elsajátításának módszereit; 

- az írástanitás, az írásbeli /4-5 mondatos rövid/ szö-
vegalkotás problémáit; 

- az anyanyelvhasználat fejlesztésének, ápolásának tanó-
rán kívüli lehetőségeit. 

A felsorolt témakörök természetesen nem merítik ki a tan-

tárgypedagógiai ismeretrendszer minden vonatkozását. A tan- 

tárgy oktatásakor és a gyakorlati képzés során felmerült 
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problémák alakították ki ezt a módosított összeállítást. 

A tananyag kiválasztásánál egyik legfontosabb szempontunk, 

hogy hasznos tartalmat közvetítsen, s olyan rendszerben, 

hogy a hallgató könnyen elsajátíthassa a jegyzet által-közve-

tített ismereteket. A jegyzet készítésének rövid határ- 

ideje nem tette lehetővé, hogy a témakörök feldolgozásá-

nak sorrendjét. elméletileg megalapozzam, a tankönyvelmé-

leti szakirodalom által alapvetőnek tartott fogalmi struk-

túra minőségét megfelelően biztosítsam. A következő olda-

lakon ezt a hiányt szeretném részben pótolni. 

2.2. A német nemzetiségi tantárgypedagógia tananyagának 

elemzése fogalmi struktúrája alapján 

A tananyag illetve a jegyzet elemzésekor a tankönyekre 

vonatkozó szakirodalmat, annak megállapításait fogadtam 

el. 
"A jegyzet a tankönyv "pótléka". Rosszabb minősége - mely 

egyaránt jellemző tartalmára és kiállítására - a hagyomá-

nyos tankönyveknél is kevésbé teszi alkalmassá a korszerű 

ismeretközlésre. A felsőoktatás sok területén - ott, ahol 

az egyes szakokon csak igen kevés hallgatót képeznek ki - 

nem nélkülözhetjük a tudnivalókat összegző írásos anyag 

e formáját, a nagy létszámú... évfolyamok számára azon-

ban tankönyveket kell írni!..." /25/ 
A német nemzetiségi tanítójelöltek létszáma a levelező és 

kiegészítő képzéssel együtt 70,maximum 90 fő, a tantárgy-

pedagógia fontossága mégis megköveteli tananyagának szín-
vonalas, az alapozó tudományok korszerű ismereteire épülő 

összeállítását. 
A tananyag összeállítása közben ezt a tényezőt összhangba 

kell hozni azzal a követelménnyel is, hogy a jegyzet ál-

tal közvetített ismeretek könnyen legyenek elsajátíthatók. 

A tanulhatóság a "következtetések minősége mellett legin-

kább a fogalmi struktúra minőségétől függ." /26/ Fontos, 
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hogy az egyes anyagrészek fogalmai, az elsajátítandó prob-

lémakörök között a tananyag rendszeréből adódó szükségsze-

ré logikai összefüggés legyen, "a fogalmak előre mutassa-

nak", "előre dolgozzanak" az anyag valamelyik következő 

részéhez, a magyarázat során határozzák meg a szemlélet. 

módját, legyen meg bennük a konkretizálás és a fejlődés. 

Meg kell keresni azt az optimális rendszert, melyben a 

lehetőség szerinti minimális fogalom szerepel." /27/ 

2.2.1. A tananyag fogalmi rendszerének felülvizsgálata 

A tananyag fogalmi struktúrájának elemzésekor elsődleges 

feladatunk a fogalom fogalmának tisztázása. 

G.Havas Katalin szerint: "A fogalom olyan gondolat, amely 

dolgok ismertetőjegyeik alapján történő általánosításának 

eredménye." /28/ 
A fogalmat tartalma és terjedelme jellemzi. Tartalma tá-

gabb értelemben mindazok az ismertetőjegyek összessége, 

amely jellemzi a fogalomban általánosított összes tárgyat, 
szűkebb értelemben azok az ismertetőjegyek, amelyek alap-

ján az adott dolgok elhatárolhatók minden mástól. A foga-

lom terjedelmét a fogalomban általánosított dolgok osz-

tálya alkotja. 
I.K.Vojsvillo: "A fogalom" c. könyve a fogalom szemiotikai, 

logikai, ismeretelméleti analízisét adja. "A megismerésben 

betöltött szerep alapján a fogalom két jelentését külön-

bözteti meg: az egyik jelentésében a fogalom olyan gondolat, 

amely tárgyak vagy jelenségek valamely osztályának meghatá-

rozott ismertetőjegyek alapján történő általánosításának 

eredménye; a másik jelentésben a fogalom valamely osztály 

tárgyairól való tudásrendszer." /29/ 

A formális logika a fogalmat statikusan szemléli, leírja 
a fogalom logikai szerkezetét, osztályozza fajtáit, fel- 

tárja a fogalmak közötti viszonyokat. Szigetvári Sándor: 
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A fogalmak dialektikája c. könyvében a fogalom dialektikus 

logikai vizsgálatát tűzte ki célul. A fogalmak befejezett-

sége, illetve változékonysága a megismerés fejlődése alap-

ján vizsgálható."... a dialektikus logika a fogalmak for-

máit nem hagyja meg absztrakt általánosságában, hanem nyo-

mon követi tartalommal telítődésüket, közelebbi tartalmuk 

szerint ragadja meg őket." /30/ 
"A fogalom a gondolati általánosítás alapján áthatott gya-

korlat, valamint az ember idegfiziológiai folyamatai által 

determinált gondolkodás olyan tartalmas formája, amely e-

redetileg a képzetben kifejlődött érzéki-általános gondo-

lativá tételével, majd az ítéletek és a következtetések 

által megalapozottan, az objektum lényeges tulajdonságait 

fokról-fokra ragadja meg; a hangnyelvben szó, ill. szó-

csoport által jut kifejezésre." /31/ 

A fogalom fogalmával kapcsolatos nehézségeket, a fogalom 

értelmezésében található eltéréseket elemzi Horváth György: 

A tananyag és tankönyv struktúrája c. könyvében. Véleménye 

szerint: "ha megakarjuk határozni, hogy mely szavak tekint-

hetők valamely szövegben ténylegesen fogalmaknak, akkor fi-

gyelembekell venni a szubjektív, azaz a pszichológiai ol-
dalt is..." /32.! Ez voltaképp a fogalom Vi otszkij által 

megkülönböztetett aspektusára,az extenzionális és intenzio-

nális használatra vonatkozik. Az extenzionális használati 

mód általában mindenkinél azonos, a "kutya" szónál például 

mindenki ugyanarra az állatra gondol, de intenzionálisan 
mást jelent ez a szó egy zoológusnak és egy földművesnek. 

A tananyag, a tankönyvi szöveg esetében "akár általános 

fogalmaknak az absztrakttól a konkrét felé történő moz-

gásáról /pl. ház —cölöpház, verem/lakás/ház, lábasház, 
szalagház/, akár a konkréttól az absztrakt felé vezető út-

ról van szó /pl. macska, hangya, gyík — állat; állat, 
növény, ember—élőlény!, csak az e mozgások eredménye- 
képpen kialakuló - kialakítandó fogalmat szükséges /tij/ 

fogalomnak tekintenünk az adott tantárgy egy-egy tankönyvében.43, 
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A német nemzetiségi'anyanyelvi tantárgypedagógia jegyzete 

a kommunikációelmélet, nyelvtudomány, a pszichológia, pe-

dagógia /didaktika, metodika/ a tantárgyi ismeretrendszer 

szempontjából-bizonyos fokig hipotetikusan-fontosnak tar-

tott fogalmait tartalmazza, illetve e fogalmak alapján 

Írja le az alsó tagozatos nemzetiségi anyanyelvi oktatás 

módszereit, eljárásait. 
A legfontosabb fogalmak /témakörök/ a következők: 

1. Das Nationalitö.ten-Unterrichtswesen /Entwicklung/ 
/G nemzetiségi oktatásügy/fejlődése/ 

2. Schultypen f ix.  die Nationalitdten /iskolatípusok/ 

3. Zweisprachigkeit /kétnyelvűség/ 

4. Die spezielle Nationalitatenaufgabe in der Bildung und 
Erziehung /a nemzetiségi oktatás és nevelés speciális 
feladata/ 

5. Ziele /célok/ 

6. Aufgaben /feladatok/ 

7. Der Begriff: Sprache /a nyelv fogalma/ 

8. Die sprachliche Tatigkeit /a nyelvi tevékenység/ 

9. Die Funktionen der Sprache /a nyelv funkciói/ 

10. Sprachliches Können /nyelvi képesség/ 

11, Muttersprache /anyanyelv/ 

12. Kommunikationsbefö.higung /a kommunikációs képesség 
kialakítása/ 

13. Die kommunikative Zielstellung des Muttersprachunterrichts 
/az anyanyelvoktatás kommunikatív célkituzése/ 

14. Entwicklungsproblemen im jüngeren Schulalter 
/életkori sajátosságok kisiskolás korban/ 

15. Die Herausbildung des "muttersprachlichen" Könnens 
/az "anyanyelvi" képesség kialakítása/ 

16..Das Sprachlernen /a nyelvelsajátítás/ 

17. Die Nationalitö,tenmuttersprache /Mundart/ 
/a nemzetiségi anyanyelv /nyelvjárás/ 

18. Die Grundlagen der Sprachbeherrschung 
/a nyelv birtoklásának alapjai/ 	. 

19. Der Unterrichtsstoff / a tananyag/ 
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20. Die sprachlichenKenntnisse /a nyelvi ismeretek/ 

21. Die Arbeit an lexikalischen Kenntnissen 
/a lexikális ismeretek feldolgozása/ 

22. Die Arbeit an grammatischen Kenntnissen 
/a nyelvtani ismeretek feldolgozása/ 

23. Die Arbeit an orthographischen Kenntnissen 
/a helyesírási ismeretek feldolgozása/ 

24. Die Arbeit an orthoepischen Kenntnissen 
/a helyelejtési ismeretek feldolgozása/ 

25. Die Entwicklung der sprachlichen Fertigkeiten, 

Fdhigkeiten, Gewohnheiten 
/a nyelvi jártasságok, készségek, szokások fejlesztése/ 

26. Verstehendes Hören /hallás utáni megértés/ 

27. Sprechen /beszéd/ 

28. Lesen /olvasás/ 

29. Schreiben /írás/ 
30. Die Arbeit den Satzmodellen 

/a mondatmodellek feldolgozása/ 

31. -Der  Unterrichtsproze6 /tanítási folyamat/ 
32. Planen /tervezés/ 

33. Au6erunterrichtliche Tö,tigkeit mijt der Muttersprache 
/az anyanyelvi nevelés tanórán kívüli lehetőségei/ 

A nyelvi kommunikációs képesség összetevőinek kialakítása 

további fogalmak feldolgozását teszi szükségessé, sorrend-

ben a már felsorolt ismeretek, jártasságok, készségek té-
maköreihez kapcsolhatók. 

34. Erstvermittlung lexikalischer Kenntnisse auf akustisch 

artikulatorischer Grundlage 	y  
/lexikális ismeretek elsajátítása elsősorban szóbeli 
feldolgozás alapján/ 

35. Erstvermittlung lexikalischer Kenntnisse auf optisch- 

graphomotorischer Grundlage 
/lexikális ismeretek elsajátitása elsősorban az írott 
forma alapján/ 

36. Festigung und Aktivierung lexikalischer Kenntnisse 

durch Übungen 
/gyakorlóóra a lexikális ismeretek megszilárdításához/ 
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37. Festigung und Aktivierung lexikalischer Kenntnisse 

durch analytisches Lesen 
/a lexikális ismeretek megszilárdításaanalítikus 
olvasással/ 

38. Systematisierung und Wiederholung lexikalischer 

Kenntnisse 
/a lexikális ismeretek rendszerezése és ismétlése/ 

39. Kontrolle lexikalischer Kenntnisse 
/a lexikai ismeretek ellenőrzése/ 

40. Erstvermittlung grammatischer Kenntnisse durch 

induktive Methode 
/nyelvtani ismeretek elsajátítása induktív módszerrel/ 

41. Erstvermittlung grammatischer Kenntnisse durch deduk- 

tive Methode 
/nyelvtani ismeretek elsajú.títása deduktív módszerrel/ 

42. Festigung und Aktivierung grammatischer Kenntnisse 

durch Übungen 
/gyakorlóóra a nyelvtani ismeretek megszilárdításához/ 

43. Systematisierung und Wiederholung grammatischer Kenntnisse 
/nyelvtani ismeretek rendszerezése és ismétlése/ 

44. Kontrolle grammatischer Kenntnisse 
/a nyelvtani ismeretek ellenőrzése/ 

45. Erstvermittlung orthoepischer Kenntnisse 
/helyesejtési ismeretek elsajátítása/ 

46. Erstvermittlung graphischer Kenntnisse 
/a magyartól eltérő betűk, betukapcsolatok elsajátítása/ 

47. Einführung neuer Rechtschreibfdlle 
/helyesírási ismeretek elsajátítása/ 

48. Übungsstunde zur Rechtschreibung/helyesírási gyakorlóóra/ 

49. Kontrolle der Rechtschreibung 
/helyesírási ismeretek ellenőrzése/ 

50. Entwicklung der Komponente des Verstehenden Hörens 
/a hallá3 utáni megértés összetevőinek fejlesztése/ 

51. Komplexe Entwicklung des Verstehenden Hörens 
/a hallás utáni megértés komplex fejlesztése/ 

52. Entwicklung der Komponente des Sprechens 
/a beszéd összetevőinek fejlesztése/ 

53. Komplexe Entwicklung des Monologs durch Nacherzö.hlen 
/a monológ beszéd komplex fejlesztése tartalommondással/ 

54. Komplexe Entwicklung des Monologs durch Beschreiben 
/a monológ beszéd komplex fejlesztése leírással/ 
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55. Komplexe Entwicklung des Monologs Burch Berichten 
/a monológ beszéd komplex fejlesztése beszámolóval/ 

56. Komplexe Entwicklung des Dialogs durch Dramatisieren 
/a párbeszéd komplex fejlesztése dramatizálással / 

57. Komplexe Entwicklung des Dialogs durch Variiren 
/a párbeszéd komplex fejlesztése variálással/ 

58. Komplexe Entwicklung des Dialogs durch Transformieren 
/a párbeszéd komplex fejlesztése transzformálással / 

59. Freies Dialogisieren /szabad párbeszéd/ 

60. Das Übersetzen /a fordítás/ 

61. Kontrolle des Sprechens /a beszéd ellenőrzése/ 

62. Die Behandlung von Liedern, Gedichten, Kinderreimen 

und -Sprüchen 
/dalok, versek, gyermekmondókák feldolgozása/ 

63. Das Lesenlernen /az olvasástanulás/ 

64. Entwicklung des sinnentsprechenden, flie3enden Lesens 

mit verteilten Rollen 
/az értelmes, kifejező olvasás fejlesztése szereposz-
tással/ 

65. Das stille Lesen /a néma olvasás/ 

66. Das ausdrucksvolle Lesen /a kifejező olvasás/ 

67. Die Aneignung des Schreibens /írástanulás/ 

68. Die Entwicklung der Schreibgeldnfigkeit 
/az írás fejlesztése/ 

69. Die Entwicklung des schriftlichen Ausdruck 
/az írásbeli szövegalkotás fejlesztése/ 

A témakörök igen szerteágazóak, logikai felépítésük nem 

következetes, ugyanaz a fogalom a jegyzetben több helyen 

is előfordul, például a "tananyag" kérdése, a nyelvi kom-

munikációs képesség fogalma vagy a helyesirás tanításá-

nak problémái. Az egy-egy kérdés feldolgozására szánt 

terjedelem is meglehetősen egyenlőtlen, visszatükrözi a 

jegyzet írásának , nem kielégítő körülményeit és feltéte-

leit. 
A jegyzet(itt felsorolt] legfontosabb fogalmait a következő 

sémákkal szemléltetem: 
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A témaköröket, alapvető fogalmakat áttekintve, a tan-

tárgypedagógia oktatásának és a gyakorlati képzés ta-

pasztalatainak alapján szükségesnek tartjuk bizonyos 

témák, fogalmak elhagyását, új fogalmak felvételét, a 

témakörök átcsoportosítását, illetve meghatározott pe-

dagógiai, pszichológiai, didaktikai fogalmak következe-

tes, rendszerezett kifejtését. 

A tananyag teljes átdolgozását alapvető pedagógiai, 

pszichológiai, didaktikai /idegennyelvoktatás-didakti-

kai/ fogalmak meghatározásával kezdtem,német nyelv( 

/NDK/ szakirodalom tanulmányozása alapján. 

A fogalmakat két csoportra oszthatjuk: 

- a pedagógia, pszichológia, didaktika, speciális,anya-

nyelyoktatáshoz, a nyelvtanítás tudatos tervezéséhez 

nélkülözhetetlen fogalmai /a nyelvi kommunikációs ké-

pesség, nyelvi tevékenység,tanitási módszer az idegen-

nyelvoktatásban.../.; 
- a pedagógia, pszichológia, didaktika általános fogal-

mai, amelyek a német nyelvű szakirodalomra való kitekin-
tést, a szaknyelv pontosabb használatát, értését bizto-

sítják. 
A kiválasztott fogalmak egy része a magyar tanítóképzés 

más, pedagógiai, pszichológiai tárgyainak témaköre /ne-

velés, tevékenység, tanulás 	. ./, jóval túlmutat a nem- 

zetiségi anyanyelvi metodika feladatán. 

Az alapvető tananyag meghatározásánál, összeállításánál 
figyelembe kell vennünk, hogy a tananyag mennyiségét 

reális határok között állapítsuk meg. Minél nagyobb a 

tananyagmennyiség, annál határozottabban ellenáll a fel-

dolgozás korszerű módszereinek. Hatékonysága, a gondol-

kodás fejlesztésének lehetőségei minimálisak. 

Az alapvető pedagógiai, pszichológiai, didaktikai fogal-

makat felesleges ismétlés volna a metodika tananyagában 

feldolgozni. Melléklet formájában, illetve segédlet for-

májában hasznosíthatjuk, önálló feldolgozással, a recep-
tiv elsajátítás szintjén. 
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A tantárgypedagógia tananyagában a következő /módosított/ 

témakörök feldolgozását tartjuk fontosnak: 

- A nemzetiségi oktatásügy a mai Magyarországon 

- a nemzetiségi oktatásügy rendszere,szervezeti 

feltételei 

- az általános iskola anyanyelvi nevelés formái: 

anyanyelvoktatás 

kétnyelvű oktatás 

- A nemzetiségi anyanyelvi nevelés céljai, feladatai, 

tantervi rendszere 

- célok 
- feladatok 
- a tantervi anyag rendszere 

- A nemzetiségi anyanyelvi nevelés speciális kérdései 

- a nyelvjárás szerepe az anyanyelvi nevelés első 

fázisában 
- a játék szerepe a kisgyermekkori nyelvoktatásban 

- az anyanyelvi nevelés kommunikatív célkitűzése 

- A nyelvi kommunikációs képesség fejlesztése, módszerek 
és eljárások a nemzetiségi anyanyelvi nevelésben 

- Az iskolai anyanyelvi nevelés folyamata 

- a nyelvi tananyag metodikai feldolgozási formái 

- az anyanyelvi nevelés folyamatának tervezése 

- az oktatás eszközei 

- A nyelvi ismeretek elsajátítása 
- a lexikai ismeretek elsajátításának módszerei 

- a  hallás  utáni elsajátítás 
- az írott formából kiinduló elsajátítás 

- a lexikai ismeretek megszilárdításának módszerei 

- megszilárdítás gyakorlatokkal 

- analitikus olvasás 

- a lexikai ismeretek rendszerezése, ismétlése 

- a nyelvtani ismeretek elsajátításának módszerei 

- induktív eljárás 

- deduktív eljárás 
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- a nyelvtani ismeretek megszilárdítása 

- a nyelvtani ismeretek rendszerezése, ismétlése 

- a helyelejtés tanítása 

- a helyesírási ismeretek elsajátítása 

- a helyesírási ismeretek gyakorlása 

- A nyelvi jártasságok, készségek fejlesztése 

- a szóbeli nyelvhasználat fejlesztése 

- a hallás utáni megértés összetevőinek fej-
lesztése 

hallás utáni megértés komplex fejlesztése 

beszéd összetevőinek fejlesztése 

monológ beszéd fejlesztésének formái 
- tartalomelmondás 

- képről mesélés 
- beszámoló egy adott eseményről 

- a párbeszéd fejlesztésének formái 
- dramatizálás /szerepjáték/ 

- egy adott párbeszéd variációja 
- monológ transzformálása párbeszéddé 
- szabad párbeszéd adott témáról, szituációról 

- Az írásbeli nyelvhasználat fejlesztése 

- a magyartól eltérő betűk, betűkapcsolatok tanítása 
- az íráskészség fejlesztése 

- az írásbeli szövegalkotás tanulása 
- Az olvasás elsajátítása 

- az olvasástanulás 

- az olvasás fejlesztése 
- szövegértő olvasás 

- a kifejező értő olvasás 

- néma olvasás 

- A szövegfeldolgozás kérdései 

- Az ellenőrzés, értékelés kérdései az anyanyelvi neve-
lés folyamatában 

- Az anyanyelvi nevelés tanórán kívüli lehetőségei. 

- a 
- a 

- a 
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A felsorolás érzékelteti, hogyu mindössze 30 órából álló 

félévet figyelembe véve igen körültekintően kell kivá-

lasztanunk az elsajátítandó ismereteket, hatékony okta-

tásukat gondosan elő kell késziteni. Ennek egyik megol-

dása a tananyag megfelelő logikai elrendezése. 

2.2.2. A tananyag fogalmi struktúrájának elemzése 

A tananyag, hagyományos felfogásban, "megtanulásra it 

letve az iskolai oktatás keretében feldolgozásra szánt 

ismeretanyag, amelyet egy adott iskolatípus céljával 

összhangban a tanterv fr elő és a tankönyvek tartalmaz-

nak." /3 / 
Nagy Sándor véleménye szerint a tananyag ettől sokkal 

összetettebb; ismeretek, tények, fogalmak, szabályok, 

törvényszerűségek, algoritmusok, elméletek, hipotézisek 

stb... összessége. Ezeken a kategóriákon belül sok eset-

ben további differenciálás szükséges, pl. a fogalmak ön-

magukban a konkréthoz való közelállás és a teljesen ab-

sztrakt átfogó jelleg felé való tolódás tekintetében szé-
les skálát mutatnak. A korszerű tananyaghoz csatlakoznak 

a jártasságok és készségek, műveletek és cselekvésmodel-

lek, az ezekkel adekvát megfelelő szintre kifejlesztett 

képességek. 
A tudás sokrétű szerkezetéből a tananyag minősége, logi= 

kai felépítése szempontjából a legfontosabb összetevő a 
fogalom. A fogalmi struktúra minőségétől függ a tananyag 

tanulhátósága. 
A szakirodalomban a fogalmi struktúra elemzésének több-
féle lehetőségét találtam. Horváth György: A tananyag 

és tankönyv struktúrája c. alapvető müvében, a tankönyv 
fogalmi struktúrájának a modelljét a következő lépésekben 

valósítja meg: 
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1. Megadja a tankönyv alapvető elemeinek, a fogalmaknak 

és kategóriáknak az ABC-jét. 

2. Meghatározza a különböző fogalmak,illetve kategóriák - 

viszonyát /morfológiáját/. 

3. Összekapcsolja az előzőleg megadott fogalmakat és 

viszonyaikat, igy jön létre az adott tankönyv fo-

galmi struktúrája /a szintaxis/. 

Ez a modell, ahogyan Orosz Sándor matematika logikából 

vett sémája is, a tananyag statikus modelljét adja, bár 

Horváth György diagramja a fogalmak bevezetésének időbe-

li sorrendjét mutatja. 

Más jellegű, a tankönyvszövegek lexikai komplikáltságát 

jellemzi a mondat fogalmi szintjével Dr. Manfred Baumann: 

"Lernen aus Texten und Lehrtextgestaltung" c. könyvében 

Dr. Kte Nestler. Fogalomnak vesz minden,a mondat megér- 

téséhez szükséges információhordozó szót. A fogalmakat 

az ismertség szintje szerint a következőképp csoporto- 

sítja: - fogalmak az ismertség első szintjén: 
köznapi, a tanulók nyelvhasználatában 

gyakran előforduló fogalmak, amelynek 
tartalmi jelentését teljesen megértik 

- fogalmak az ismertség második szintjén: 
a tantervi anyag tantárgyi oktatásban 

megvalósuló fogalmai, amelynek tartal-

mát az oktatás magyarázza meg, amelye-

ket a tanulók elsősorban a köznapi nyelv-

használatban alkalmaznak, szakmai speci-

ális jelentésükben ritkán 
- fogalmak az ismertség harmadik szintjén: 

speciális, gyakran szimbolizált és ide-

genszó jellegű, nem használt szakfogal-

mak, amelyek az oktatási fclyc.mai során 

eddig ritkán és a tanulók általános 
nyelvhasználatában nem fordulnak elő. 
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A fogalmak gyakoriságának növekedésével, az ismertség 

csökkenésével progresszív arányban nő a szöveg kompli-

káltsága,illetve válik nehezebbé a 'szöveg megértése. 

Az orvosképzés tantervi integrációját szolgálja Ferenczi 

József: Az orvosképzés tananyagának vizsgálata fogalom-

struktúra-analízissel c. tanulmánya. E módszerrel, amely 

tulajdonképpen a programozott oktatásban a tananyag lo-

gika ellentmondásoktól való mentességét biztosító elemző 

módszerek egyikének (a Morgunov-féle relációvizsgálati 

mátrix eljárásnak) az alkalmazása a tantervi anyag lo-

gikai vizsgálatára. " 	 • 	 a tananyag belső lo- 

gikája vizsgálható, illetve tárható fel a képzés teljes 

vertikumában. Az adott tananyagot az ún.,csoportképző 

fogalmak szintjéig bontjuk fel. ... Ezen fogalmak pá-
ronkénti relációit megadva és ezt mátrixba rögzítve az 

eddig nehezen áttekinthető összefüggés-rendszer könnyen 

kezelhető, jól rendezhető "térkép"-ét 1kapjuk. A reláció-

mátrixot a vonatkozó matematikai szabályok,valamint di-

daktikai megfontolások alapján tudjuk rendezni. A rende-

zés során megszüntethetők a tananyagban lévő logikai el-
lentmondások, kontúrok, nevezetesen azok a több fogalom 

láncolatán keresztül záródó összefüggéshurkok, melyeket ' 
egyébként nem, vagy csak igen nehezen tudnánk föltárni. 

A rendezés megmutatja a fogalmak logikai sorrendjét, a-
mely egyben útmutatás a tanítási sorrendhez is." /351 
Az eljárás munkafázisai a következők: 

1. A csoportképző fogalmak: és alapfogalmak meghatározásai. 

2. Logikai megelőzési relációk megadása. 

3. A tanítási gyakorlat súlyozó tényezőinek meghatározása. 

4. A logikai struktúra kifejtése a sdlyozások figyelembe-

vételével. 
A leírt tananyagelemzési módszer eredménye tulajdonképpen 

integrált tantervi struktúra. 

A fogalomstruktúra-analízissel egy tantárgy tananyagának 

logikai elemzését is elvégezhetjük. 
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A szakirodalomban egy tananyag meghatározott témakörének 

ezzel a módszerrel történő feldolgozására is találtam pél-

dát. Pdlchen, H.: Probleme der Stoffaufgliederung der 

Stoffeinheit;"Grundlagen der Vererbungslehre" in der 10. 

Klasse der Polytechnischen Oberschule cimü tanulmánya 

"Az örökléstan alapjai" témakör logikai felépítését adja 

meg relációvizsgálati mátrixeljárással. 

Az említett eljárás további felhasználási lehetősége az 

adekvát követelményrendszer meghatározása, illetve az igy 

strukturált tananyagot fölhasználva elkészíthető a tan-

tárgy jegyzete. 
Vállalva az egyszemélyes szakértő ismereteinek végessé-

gét, a német nemzetiségi tantárgypedagógia jegyzetének 

módosítását, a tananyag tartalmi tervezését és elrende-

zését fogalomstruktúra-analízissel készíteném elő. 

Ennek a munkának a menete a következő: 

- a metodikához nélkülözhetetlen alapvető pedagó-

giai, pszichológiai, didaktikai, idegennyelv-ok-

tatási didaktikai fogalmak áttekintése, 

- a csoportképző fogalmak és alapfogalmak meghatá-

rozásai /a csoportképző fogalmak a tankönyv fe-

jezeteit felépítő főbb fogalmakat jelentik/, 

- a logikai relációk megadása, 

- a tanítási gyakorlat súlyozó tényezőinek meg-

határozásai, 
- a logikai struktúra kifejtése mátrix segítségével, 

- a tananyag végleges rendezése, 

- új jegyzet készitése. 

A metodikához szükséges alapvető  pedagógiai,pszi-

chológiai, didaktikai fogalmak  áttekintését: 

az l.sz. melléklet tartalmazza. 
A tananyag csoportképző fogalmainak 

és alapfogalmainak összeállitását 7 a teljesség igénye nélkül 

a dolgozat 2.2.1. fejezetében találjuk. Természetes, hogy ez 

az összeállítás az összeállító ismereteinek függvénye, to-
vábbi pontosításokra, kiegészítésekre vár. H. Pö,lchen ezt 
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a lépést a "tények összeszedésének" nevezi. Minden olyan 

tényt össze kell gyűjtenünk, amely a tanítás tudatos meg-

tervezéséhez nélkülözhetetlen. Az egyszerűség kedvéért e-

zeket a tényeket fogalmaknak nevezzük. A tények kiváloga-

tásánál a legtöbb gondot a tanítás konkrét módszereinek, 

eljárásainak kiválogatása jelentette. 

A jelenlegi tananyagban a nemzetiségi anyanyelvi oktatás 

módszerei, eljárásai különböző metodikák elsősorban a né-

met nyelven megjelent orosz metodika módszereinek, eljá-

rásainak adaptációi. A tanítási gyakorlatban ezek nagyobb 

hányada alkalmazható, hatékonyabbá teszik a német nyelv 

oktatását. További módszerekkel, eljárásokkal kellene ki-

egészíteni a tananyagot, elsősorban a gyakorlatból, alsó 

tagozatos tanítók mindennapi tanításainak, tapasztalatai-

nak alapján. Ez lehetőségeinket meghaladó feladat. 

Az egész ország területén kellene gyűjtőmunkát, hospitá-

lásokat folytatni, mivel nincs olyan módszertani folyói-

rat, amely speciálisan ezzel a témakörrel a német nemze-

tiségi általános iskolai oktatás problémáival foglalkoz-

na folyamatosan és következetesen. 

A logikai egymásraépülési rel  á c i ó k megadásával 

tulajdonképpen arra válaszolunk, hogy egy adott fogalom 

ismeretét föltételezi egy másik fogalom megismerhetősége, 
azaz melyik fogalom megismerése feltétele egy következő 

fogalom megismerésének. 
A német nemzetiségi tantárgypedagógiai módosított tana-
nyagában a következő fogalmak elsajátítását tűztük ki 

célul a tantárgy oktatásának és a hozzákapcsolódó gya-
korlati képzés eddigi tapasztalatainak alapján: 

1. A nemzetiségi oktatásügy 	- Das Nationalitatenunter- 
richtswesen 

2. A nemzetiségi oktatásügy 	- Das System des Nationali- 
rendszere 	tdtenunterrichtswesens 

3. Anyanyelvi nevelés 	- Die Formen der muttersprach- 
/formái/ 	lichen Bildung und Erziehung 

4. Anyanyelvoktatás 	- Muttersprachunterricht 
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5. Kétnyelvű oktatás 
6. Anyanyelvi nevelés 

céljai 
7. Anyanyelvi nevelés 

feladatai 

8. Anyanyelvi nevelés 
tantervi rendszere 

9. Anyanyelvi nevelés 
speciális kérdései 

10. Nyelvjárásismeret 

11. Játék 

12. Kommunikatív cél-
kitűzés 

13. A nyelvi kommunikációs 
képesség /fejlesztése/ 

14. Módszerek, eljárások 

15. Az iskolai anyanyelvi 
nevelés folyamata 

16. Tananyag metodikai fel-
dolgozási formái 

17. Tervezés 

18. Oktatási eszközök 

19. Nyelvi ismeretek 
elsajátítása 

20. Lexikai ismeretek 
/elsajátítása/ 

21. Hallás után 

i 
22. Irott forma alapján 

23. Megszilárdítás 

24. Gyakorlatok 

25. Analitikus olvasás 

26. Rendszerezés, ismétlés 

27. Nyelvtani ismeretek 
/elsajátítása/ 

28. Induktív eljárás 

29. Deduktív eljárás  

- Zweisprachiger Unterricht 

- Ziele des Muttersprachun-
terrichts 

- Aufgaben des Muttersprach-
unterrichts 

- Die Lehrplö,ne des Mutter-
sprachunterrichts 

- Die speziellen Fragen des 
Muttersprachunterrichts 

- Die Mundartkenntnisse 

- Das Spiel 

- Die kommunikative Ziel-
setzung 

- Das sprachkommunikative 
Können 

- Methode, Verfahren 

- Der Unterrichtsproze5 im 
Muttersprachunterricht 

- Die methodischen Aufberei-
tungsformen des Lehrstoffes 

- Planen 
- Unterrichtsmittel 

- Die Aneigung der sprachli-
chen Kenntnisse 

- Die Erstvermittlung lexika-
lischer Kenntnisse 

- Auf akustisch-artikulato-
rischer Grundlage 

- Auf optisch-graphomotori-
scher Grundlage 

- Die Festigung 
- Durch Übungen 
- Analytisches Lesen 

- Systematisierung and 
Wiederholung 

- Ertsvermittlung grammati-
scher Kenntnisse 

- Das induktive Verfahren 

- Das deduktive Verfahren 
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30. Megszilárdítás 

31. Rendszerezés, ismétlés 

32. Helyesejtés 

33. Helyesírás 

34. /Helyes/írás elsajá-
. títása 

35. Helyesírás gyakorlása 

36. Nyelvi jártasságok, 
készségek fejlesztése 

37. Szóbeli nyelvhasználat 

38. Hallás utáni megértés 
/összetevőinek fejlesz-
tése/ 

- Festigung 

- Systematisierung und Wie-
derholung 

- Orthoepische Kentnisse 

- Orthographische Kenntnisse 

- Erstvermittlung /ortho/graphi-
scher Kenntnisse 

- Das Üben von orthographischen 
Kenntnissen 

- Die Entwicklung der sprach-
lichen Fertigkeiten,Fdhigkeiten 

- Die mündliche Sprachausübung 

- Die Entwicklung von Komponen- 
ten des verstehenden Hörens 

39. Hallás utáni megértés - Die komplexe Entwicklung 
komplex fejlesztése des VH-s 

40.  Beszéd /összetevőinek - Die Entwicklung von Komponen- 
fejlesztése/ ten des Sprechens 

41.  Tartalomelmondás/monológ/ - Das Nacherzö,hlen 

42.  Képről mesélés - Das Bildbeschreiben 

43.  Beszámoló - Das Berichten 

44.  Dramatizálás/dialóg/ - Das Dramatisieren 

45.  Variáció - Das Variiren 

46.  Transzformálás - Das Transformieren 

47.  Szabad párbeszéd - Das freie Dialogisieren 

48.  Az írásbeli nyelvhasz- - Die Entwicklung der schrift- 
nálat fejlesztése lichchen Sprachausübung 

49.  írástanulás - Das Schreibenlernen 

50.  Az íráskészség fej- - Die Entwicklung der Schreib- 
lesztése gelö,ufigkeit 

51.  Az írásbeli szövegalkotás - Der schriftliche Ausdruck 

52.  Olvasástanulás - Das Lesenlernen 

53.  Szövegértő olvasás - Das sinnentsprechende, flie8en-
de Lesen 

54.  Kifejező 	értő olvasás - Das ausdrucksvolle 	Lesen 

55.  Néma olvasás - Das stille Lesen 

56.  Szövegfeldolgozás - Die Textbearbeitung 
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57. Ellenőrzés, értékelés 	- Die Kontrolle in der Mutter- 
sprachlichen Bildung und Er-
ziehung 

58. Tanórán kívüli anyanyelvi - Die auberunterrichtliche 
nevelés 	Tö.tigkeit mit Muttersprache 

A relációkat, a fogalmak hierarchikus rendezését a gráfelmé-

letben használatos alakzat formájában adja meg az általunk 

választott eljárás. A gráfelmélet a pontokból és vonalakból 

álló alakzatok általános tulajdonságait vizsgáló matemeti-

kai diszciplína. Az ábrán a pontok a fogalmakat,,a vonalak 

a.nyíl irányába történő felhasználásukat jelölik. 
H. Pölchen véleménye szerint a tananyag ilyen ábrázolásából 

leolvashatóak a tananyag "csomópontjai", amelyek kétségte-

lenül az alapvető tudnivalókkal /Grundwissen/ azonosítha-

tók. Az alapvető tudnivalók két fajtáját olvashatjuk le az 

ábráról. Vannak olyan fogalmak, amelyek elsajátításához több 
más fogalom ismerete szükséges. Ezeknek a fogalmaknak a fel-
dolgozásakor az összefoglalás az általánosítás a rendszeré-

zés játszik döntő szerepet. Tananyagunkban például az elle- 

nőrzés, értékelés fogalma. Bizonyos fogalmak ismerete pedig 
további fogalmak elsajátitásának kiindulópontja, például az 

anyanyelvi nevelés a nyelvi kommunikációs képesség fogalma. 
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A fogalmak grafikus ábrázolásakor a legátfogóbb fogalom-

ból /1/, a nemzetiségi oktatásügy fogalmából indultam ki. 

Hozzákapcsolódik a nemzetiségi oktatásügy rendszere /2/, 

illetve a nemzetiségi anyanyelvi nevelés témaköre /3/, a-

melynek formái /a nyelvoktatás /4/, kétnyelvii oktatás /5//, 
céljai /6/, feladatai /7/, tantervi rendszere /8/, speciá-

lis kérdései /9/ mellett az iskolai anyanyelvi nevelés /15/ 

és a tanórán kívüli anyanyelvi nevelés /58/ a két legátfo-

góbb témaköre. Mindkét témakör /15, 58/ a nyelvi kommuni-

kációs képesség /13/ fejlesztését tárgyalja. A nyelvi kom- 

munikációs képesség /13/ összetevői: a nyelvi ismeretek /19/, 

nyelvi jártasságok 9 készségek /36/, amelyek további összete-

vőkre bonthatók. A nyelvi ismeretek összetevői a lexikai 

/20/; nyelvtani /27/, helyesejtési /32/ és helyesírási /33/ 

ismeretek. A nyelvi jártasságok s készségek két alapvető 

témaköre a szóbeli /37/ és irámoeli nyelvhasználat fej-

lesztése /48/. Az ismeretek elsajátításának módszereit a 

nyelvi ismeretek összetevőinek sorrendjében tárgyaljuk /21-

26/; /28-31/; /32/; /34-35/; A szóbeli nyelvhasználat /37/ 
két formája a hallás utáni megértés /38/ s a beszéd /40/. 

Megkülönböztetjük komponenseinek fejlesztését /38;40/ és 

komplex fejlesztését /39; 41-47/. Az írásbeli nyelvhasz-

nálat két formája az írás /49/ és olvasás /32/; elsajátitásu-
kon kívül /49;52/ figyelembe kell vennünk.az  íráskészség 
fejlesztésének /50/ .s az írásbeli szövegalkotás /51/ mód-

szereit, valamint az olvasás fejlesztésének különböző mód-

szereit /53-56/. Az ellenőrzés, értékelés /57/ problémája 
egyaránt vonatkozik az ismeretekre, jártasságokra és kész-

ségekre. A nemzetiségi anyanyelvi nevelés speciális kér-

déseinél /9/ a nyelvjárásismeret /10/, a játék /11/ és a 
kommunikatív célkitűzés szerepe /12/ merült fel. Az isko- 

lai anyanyelvi nevelés folyamata /15/ a módszerek /14/, a 

tananyag /16/, a tervezés /17/ és az oktatási segédesz-

közök /18/ témakörökre tekint ki. 
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A logikai sorrend  meghatáro-

z á s akor a grafikus ábra helyett célszerűbbnek és dina-

mikusabbnak tűnik a tisztán 0 és 1-ből álló számok elhe-

lyezésére illetve áthelyezésére épülő mátrixmódszer. Az 

áttérés nem okoz nehézséget, mert minden hálóhoz hozzá-

rendelhető egy ilyen mátrix. A mátrix annyi oszlopból 

és sorból áll, ahány fogalom egymással való kapcsolatát 

vizsgáljuk. Vízszintesen: balról jobbra haladnak az osz-

lopok, függőlegesen: felülről lefelé a sorok. 

A mátrix kifejtését az első /1/ fogalommal, az első sor-

ral kezdjük, a grafikus ábrázolásról leolvassuk, hogy 

mely fogalmak elsajátításának feltétele ez a fogalom. Ha 

nincs kapcsolat a fogalmakkal, úgy a sor és a meghatáro-

zott oszlopok metszéspontjába nullát írunk: kapcsölat e- 

setén 1-et. Jelen esetben az első sor második és harmadik 

oszlopába irtunk 1-et, és igy tovább... A teljes sémát le-

írva megkeressük azokat az oszlopokat amelyben végig nulla 

van. Ezek az oszlopok első ízben azokat a fogalmakat feje-

zik ki, amelyeknek nincs kapcsolatuk más fogalmakkal. Ese-

tünkben az első fogalom r a "nemzetiségi oktatásügy" a kiin-

duló fogalom. 
A mátrix megoldását a nullát tartalmazó oszlopokhoz tar-
tozó sorok törlésével folytatjuk, tehát az első sor tör-

lésével, az eljárást addig folytatjuk, míg teljesen fel 

nem oldottuk a sémát. 
A mátrix kifejtésével a fogalmak több fokozatd logikai 

sorrendjét kapjuk meg. Esetünkben ez a következő: 
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fokozat 	fogalom 

I.. 	A nemzetiségi oktatásügy 

II. A nemzetiségi oktatásügy rendszere . 

A nemzetiségi anyanyelvi nevelés 

III. Az anyanyelv oktatása 

A kétnyelvű oktatás 
Az anyanyelvi nevelés céljai 

Az anyanyelvi nevelés feladatai 

Az uj tantervi anyag rendszere 

Az anyanyelvi nevelés speciális kérdései 

Az iskolai anyanyelvi nevelés folyamata 
A tanórán kívüli anyanyelvi nevelés 

IV. A nyelvjárás 
A játék 
A kommunikatív célkitűzés 

A módszer, eljárás fogalma 

A tananyag metodikai feldolgozási formái 

A tanítási folyamat tervezése 
Az oktatás eszközei 

V. A nyelvi kommunikációs képesség fejlesztése 

VI. A nyelvi ismeretek 
A nyelvi jártasságok, készségek. 

VII. A lexikai ismeretek elsajátítása 
A nyelvtani ismeretek elsajátítása 

A helyesejtés tanítása 
A /helyes/írás tanítása 	. 

A szóbeli nyelvhasználat fejlesztése 
Az irásbeli nyelvhasználat fejlesztése 

A nyelvi ismeretek elsajátításának, jártasságok, 
készségek fejlesztésének ellenőrzése, értékelése. 

VIII. A lexikai ismeretek elsajátítása hallás után 

A lexikai ismeretek elsajátítása írott forma alapján 

A lexikai ismeretek megszilárdítása 
A lexikai ismeretek rendszerezése, ismétlése 
A nyelvtani ismeretek elsajátítása deduktív módon 
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A nyelvtani ismeretek megszilárdítása 

A nyelvtani ismeretek rendszerezése 

A helyesírási ismeretek elsajátítása 

A helyesírási ismeretek gyakorlása 

A hallás utáni megértés összetevőinek fejlesztése 

A beszéd összetevőinek fejlesztése 

Az írás tanulása 

Az olvasástanulás 

IX. 

	

	A lexikai ismeretek megszilárdítása gyakorlatokkal 

Analitikus olvasás 
A hallás utáni megértés komplex fejlesztése 

Tartalomelmondás 

Képről mesélés 
Dramatizálás 

Variáció 
Transzformáció 

szabad párbeszéd 
Az íráskészség fejlesztése 

Az írásbeli szövegalkotás 

Az olvasás fejlesztése 

Szövegértő olvasás 

Kifejező, értő olvasás 

Néma olvasás 
Az egymás mellett felsorolt fogalmakat tetszőleges sor- 

rendben tárgyaljuk, természetesen logikai, didaktikai, 

pszichológiai megfontolások figyelembevételével. 
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3. A tantárgypedagógia tananyagának elemzéséből adódó 

következtetések, megfontolások, további feladatok 

3.1. Általános kérdések 

A tananyag új rendszerének felvázolásakor felmerült a 
kérdés, hogyan válhat a nemzetiségi tanítóképzés az ál-

talános tanítóképzés szerves részéve, illetve mennyire 

illeszkedik a tantárgy a nemzetiségi tanítóképzés té-

maköreibe. Az 1986/87. tanévtől a tanítóképző főisko-

lák új tanterv alapján oktatnak. Az új tanterv lénye-

gét jól tükrözi elnevezése /keret-tanterv/, irányelvei, 

cél-feladatrendszere: "A tanterv a következő irányelvek '. 

alapján készült: 

- Műfajában keret-jellegű legyen; határozza meg a felada-

tokat, követelményeket, főbb témaköröket, ugyanakkor tar-
talmi, módszertani és oktatásszervezési kérdésekben minél 

nagyobb szabadságot adjon az egyes intézményeknek. 

- A képzés struktúrájában erősödjék a tanítók alapképzése; 

a pedagógiai, pszichológiai és szaktárgyi .stúdiumok ké-

szítsenek fel az 1-4. osztály teljeskörű tanítói feladatai-

nak az ellátására. A szakkollégiumok célja a tanítói tevé-
kenység egy területére történő alaposabb felkészítés legyen; 
ezért szélesítse a választható szakkollégiumok körét, eze-

ket később /általában a III. félévtől/, csökkentett időke-

retben indítsa. /Kivételt képeznek a speciális jogosítványt 

adó szakkollégiumok: a könyvtár, a közművelődés, a nemzeti-
ségi, az idegen nyelv tanítására jogosító orosz, az 5. osz-
tályos környezetismeret tanítására is képesítő környezetis-

meret szakkollégiumok./ 
- A tanterv erősítse az alapképzést azzal is, hogy egység-

ben kezeli a szaktárgyi és tantárgypedagógiai stúdiumokat, 

természetesnek tartva azok belső differenciálódását, egyút-

tal hangsúlyozva a módszertan-orientált szaktárgyi felkészí-

tés jelentőségét. 
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- Tartalmozzon a tanterv a nemzettudatot, a történeti szem-

léletet erősítő történeti stúdiumot. 

- Növelje a gyakorlati képzés súlyát, időkeretét; a gyakor-

lati képzés segítse elő a pedagógusképzés kívánatos kétirá-
nyú óvoda és felső tagozat - nyitottságát, biztosítsa az 

oktatók mind szélesebb körének bekapcsolódási lehetőségét, 

esetenként kötelezettségét a gyakorlati képzésbe. 

- A képzési tartalmak és keretek meghatározásakor válasszuk 

külön az alapstúdiumok rendszerétől a differenciált fejlesz-

tést lehetővé tevő tárgyakat: részben a speciális érdeklődést 

elmélyítő fakultatív tárgyakat, részben a hiányok pótlását 

biztosító lehetőségeket. 

- A tanítói munkára való sikeres felkészítés szükségessé te-

szi a pályaalkalmasság vizsgálatát. 

- A keret-jellegű tanterv a főiskolai tanácsok tanévenkénti 

döntéseivel kiegészülve érvényes. 

Általános előírások  

1. A tanítóképzés céljának és feladatainak megvalósítását a 

Művelődési Minisztérium keret-tanterv kibocsátásával szabá-

lyozza. A keret-tanterv meghatározza a valamennyi főiskolá-
ra kötelező, egységes alapképzés előírásait, valamint az 

intézményenkénti szabad választások konkrét lehetőségeit. 

2. Az óra- és vizsgaterv globális előírásai minden főisko-

lára kötelezőek. Ezek megtartása a tanítóképzés egységes-

ségének, a diplomák egyenértékűségének elemi biztosítéka. 

A képzés sokszínűségét, helyi jellegzetességeit részben a 

kereteken belüli szabad mozgási lehetőségek kihasználásá-

val, programok megvalósításával, részben pedig az alterna-

tív,ill. fakultatív választásokkal érvényesíthetik az egyes 

intézmények. 

3. A képzési célt és feladatokat a főiskolák elsősorban a 

tantervben szereplő kötelező és ajánlott stúdiumok /tan-
tárgyak/ oktatásával, valamint a tanítói munkára felké-

szítő gyakorlati képzéssel valósítják meg. Az elméleti és 

a gyakorlati képzés egységének biztosítása valamennyi ok-

tató és szakvezető elsőrendű feladata. 
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4. A keret-tanterv tartalmazza a tantervi irányelveket, 

a tanítóképzés cél-feladatrendszerét, az általános elő-

írásokat, az óra- és vizsgatervet, valamint a kiegészí-

tő utasításokat. 
Az egyes stúdium céljait, feladatait, követelményeit -s 

főbb témaköreit a szakmai bizottságok által készített 

programok tartalmazzák, amelyek kidolgozásakor az álta-

lános iskolai nevelési és oktatási terv követelményeit 

irányadónak kell tekinteni. 

5. Az óraterv előírásai három típusúak: 

- Egységesen kötelező minden tanítóképzős hallgatónak az 

alapképzéshez tartozó stúdiumok teljesítése, a vizsgák le-

tétele. 

- Kötelezően választandó alternatív stúdiumok /szakkollé-

giumok, speciális kollégiumok/. 

- Fakultatív stúdiumok /tudományos diákkörök, szabadon vá-

lasztható speciális kollégiumok, pótló foglalkozások/. 

6. Az óra- és vizsgaterven kívüli kötelező stúdiumok kö-
vetelményei teljesítésének legkésőbbi időpontja és formája 

egységesen kötelező; oktatásuk szervezeti formáiról a fő-

iskolai tanácsok döntenek. 

7. Az óraterv félévenkénti globális óraszámokat ir elő. 

Az intézmények a tárgyi és személyi feltételek függvé-

nyében rendelkeznek az órák megosztásáról /előadások, 

szemináriumok arányáról, a csoportbontás mértékéről/. I-

rányadó csoportlétszámok: nagycsoport 20-25, kiscsoport 

10-13, gyakorlati képzési csoport 8-12 fő. 

8. A vizsgaterv tartalmazza az egyes stúdiumok lezárásának 

formáit /aláírás, gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, 

szigorlat, alap- és záróvizsga/. A zárást részben megha-

tározott időhöz /félévhez/ köti, részben pedig csupán a 

lehetséges legkésőbbi időpontot /félévet/ jelöli meg. 

9. A keret-tantervhez a Tanítóképzős Szakbizottság szakmai 

bizottságai által készített programok csatlakoznak ajánló 

jelleggel. 
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10. A főiskolai munka alapvető dokumentuma a keret-tanterv 

és az intézményi tanácsülés oktatásra vonatkozó aktuális 

határozata. A főiskolai tanács határozatban rögzíti a kö- 

vetkezőket: 

- az indítandó szakkollégiumokat, a kötelezően választha-

tó speciális kollégiumokat, fakultatív stúdiumokat; 

- az intézményben használandó programokat, ezekkel össze-

függésben néhány vizsga időpontját és jellegét; jegyze-

teket; 

- az egyes tárgyak oktatásának szervezeti formáit /év-

folyam, nagycsoport, kiscsoport/; a konzultációk ütem-
tervét; a tömbösített oktatás lehetőségét; 

- az oktatók és szakvezetők részvételének formáit a gya-

korlati képzésben. 

A mentesítés, beszámítás, egyéni tanulási rend, kötelező 

pótlás stb. speciális esetei főigazgató-helyettesi hatás-

körbe tartoznak. 

11. A MM megbizásából időszakonként tantervi útmutató is 

készülhet. Ebben szabályozhatók egyes részletkérdések, pl. 

a zárótanítások, államvizsgák, szakdolgozatok elbírálásá-

nak, megvédésének rendje. 

12. A képzés korszerűsítése, a tanterv módosítása folyama-

tosan történik. Az intézmények a Budapesti Tanítóképző Fő-

iskola irányításával tanévenként változtatásokat kezdemé-
nyezhetnek." /3ee/ 

Az új tanterv elkészítését megelőző vitákon a Tanítóképzési 

Szakbizottság tagjaként magam is részt vettem. Elvi koncep-

ciója újszerú,megvalósításához a Művelődési Minisztérium 

nagyobb szabadságot ad az egyes intézményeknek, illetve a 

tantárgyak oktatóinak. Alapvető problémája lvéleményem sze-
rint a következő: A "tanító", a "tanítóság" jelenlegi tár-

sadalmi követelményeknek megfelelő, korszerű fogalmának 
konkrét meghatározása hiányzik. A szakos tanító és a nép- 
tanító ideál között ingadoznak az egyes elképzelések. A 

szaktantárgyak oktatói az adott tudomány rendszerének meg- 
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csonkítását látják az óraszámok csökkentésében, a szakmá-

ra való orientáltság hangsúlyozásában pedig a vulgárisan 

értelmezett "módszerközpontúságot" vélik felfedezni, va-

lamiféle tartalomnélküli formalizmust. 

A tanító, a tanítóság fogalmának konkrét meghatározása a 

szaktárgyak és módszertanok, illetve tantárgypedagógiák 

dialektikus kölcsönhatásának elemzése, a jelenlegi társa-

dalmi körülményekben megfelelően működő tanítói ismeret-

rendszer kidolgozása egy teljes tanítóképző főiskolát, e-

setleg több intézményt átfogó kutatási program lehetne, a-

mely megszüntetné a szaktantárgyak és tantárgypedagógiák 
hagyományos ellentétét, a tananyagok párttalanságát, mo-

zaikszerűségét, alkalmazkodna tanítójelöltjeink képessé-

geihez, a rendelkezésre álló képzési időhöz, divatos szó-
val;megvalósitaná a képzés innovációját. 
A német nemzetiségi tanítóképzés szerves illeszkedése az 

általános tanítóképzés programjába a következőképp való-

sul meg: 



Kötelező stúdiumok 
1. Marxizmus-

leninizmus 228 

198 

 

2. Pedagógia 

 

3. Pszichológia 

4. Művelődés-
történet 

5. Magyar nyelv, 
irodalom és tan- 333 
tárgypedagógia 

6. Matematika és tan-
217  tárgypedagógia 

7. Természetismeret 
és a környezet- 	165 ismeret tan-
tárgypedagógiája 

120 

52 
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ÓRA- ÉS VIZSGATERV 

Oraszám 	Félévek/hetek  
I/15 II/15-III/15 IV/15 V/15 VI/ il 

45aí 45sz 30ai 30k 45k 	33k 

45k 30ai 30 30gyj 30gyj 	33k 

30ai 45k 45 

30k 	22k 

60k 
ai 

75k 
gyj 
ai 

45gyj 
k 

75k 
k 
ai 

45k 	33k 
ai 	gyj 

60k 45k 3ogyj 30k 30gyj 22gyj 

30k 45k 45k 45k 

Tantárgycsoportok össz. 

8. Ének-zene és tan- 120 
tárgypedagógiája 30gyj 30k 	30gyj 30k 

9. Vizuális nevelés 
és tantárgypeda- 	90 
gógia 

30gyj 30gyj 15k l5gyj 

10. Technika és tan-
tárgypedagógia 	90 30gyj 30gyj 30k 

11. Testnevelés és 
187 tantárgypedagógia 30ai 	30ai 	45k 30ai 30ai 22ai 

12. Idegen nyelv 
172 

3ogyj 30gyj 30ay.  
45gyj 45ay. 45gyj 

30gyj 
45zv. 

30gyj 22zv. 

13. Gyakorlati 	261 képzés - 	15 	45 45 90 66 

Alternatív stúdiumok 
30 60 60 77 14. Szakkollégium 	227 

15. Kötelezően válasz-
tott speciális 	82 
kollégium 

- 	 - 	 - 30ai 30ai 22ai 

Összesen: 	2542 420 	450 	450 450 420 352 
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Tantárgycsoportok 	Óraszám 
össz. 

Félévek/hetek 
I/15 	II/15  111/15 	IV/15 /  V/15 VI/ il 
óraterven 	k 1. v ü l 

Fakultatív stúdiumok 

16. Tudományos 
diákkör 142 - 30 30 30 30 22 

17. Szabadon választ-
ható speciális 
kollégium 

172 30 30 30 30 30 22 

18. Pótló foglalkozás 

A vizsgák száma 	sz 2 - 1 1 - - - 

k 28 4 5 5 6 4 4 
gyj 23 5 6 4 3 2 3 
ai 16 3 3 1 3 3 3 

KIEGESZITO ELOIRASOK  
/Az óra- és vizsgaterv számsorrendjében/ 

1. A IV.félévben a hallgató köteles a marxizmus-leninizmus tárgy-

körben meghirdetett speciális kollégiumok közül választania 
2. A pedagógia tantárgycsoport vizsgarendje az I. és II.félévben 
a választott programtól függ. 

2-3. A pedagógia és pszichológia III.féléves zárása a főiskolai 
tanács döntése alapján megszervezhető összevont szigorlatként 

vagy két önálló szigorlatként. 

5-11. A tantárgycsoportok összóraszámából a tantárgypedagógiák 

oktatására minimum 25 %-ot kell felhasználni legkésőbb a IV. 
félév végéig, és a tantárgypedagógiai stúdiumokban kell foglal-
kozni az óvodai nevelési program vonatkozó fejezeteivel. 

11. A testnevelés követelményeinek teljesítése alól a hallgató 

teljes felmentést nem kaphat. 

12. Az orosz nyelvi záróvizsga a II. félévtől letehető, utána 

a kötelező óraszámokban másik idegen nyelv is tanulható.. 

A kötelező és a fakultatív nyelvoktatást a MM 13/1985./X•23./sz. 

rendelete szabályozza. 
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13. A gyakorlati képzés időtartama egyénenként /mintegy 440 

óra/ jelentősen meghaladja az óratervben biztosított kere-

tet. A képzés óraterven kívüli, egyénileg teljesítendő ré-

sze a többi stúdium oktatásával párhuzamosan történik. 

A gyakorlati képzés óratervi és óraterven kívüli formáit, 

vizsgatervét és követelményeit a "Függelék" tartalmazza. 

14. Minden hallgató köteles egy szakkollégiumot választa-

ni. A főiskolák lehetőségei és a regionális oktatási igé-
nyek figyelembevételével a következő szakkollégiumok in-

díthatók: magyar nyelv- és irodalom, matematika, környe-

zetismereti , ének-zene, vizuális nevelés, technika, köz-

müvelődésx, testnevelés, orosz nyelvi , nemzetiségi nyelvi , 

könyvtári . 
Az x-szel jelzett szakkollégiumok az I. félévtől indulnak. 

A közművelődés és a könyvtár szakkollégium a szabadon vá-
lasztható stúdiumok óraszámait használhatja fel. 

Az orosz nyelvi szakkollégium a z . idege n  nyelv, valamint 
a szabadon választható stúdium I. és II. féléves óraszá-

mait is fölhasználhatja. 

A nemzetiségi képzésben résztvevők mentesülnek a kötelező 
idegen nyelv tanulása alól. A képzés óratervét a "Függelék" 

tartalmazza. 

15. A kötelezően választható speciális kollégiumokról a 

főiskolai tanszékek javaslatai alapján a főiskolai tanács 

dönt. 	 . 

16. A tudományos diákkörök a II. félévtől indulhatnak. 

/Célszerű a TDK munka és a későbbi szakdolgozati tevé-

kenység tartalmi összehangolása./ 
18. A hallgatók az alapvető ismeretekben mutatkozó hiányai-

kat pótolhatják egyénileg, de igénybe vehetnek főiskolai 
konzultációs foglalkozásokat is. Pótló foglalkozások el-

sősorban a következő tantárgyakból szervezhetők: magyar 

nyelvtan és helyesírás, matematika, ének-zene, környezet-

ismeret. 
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Az óra- és vizsgaterven kívüli kötelező stúdiumok  

1. "Bevezetés a felsőoktatási tanulmányokba" stúdium köve-

telményeit a hallgató az I.félév végéig köteles teljesíte-

ni. Szervezeti formájáról /konzultációk, tömbösítés/ a fő-

iskolai tanács dönt. 

2. Az "Oktatástechnika" tárgy követelményeit a II.félév 

végéig kell teljesíteni a főiskolai tanács döntésének meg-

felelő módon. Ehhez rendszeres gyakorlási lehetőséget és 

szervezett segítséget nyújtsanák a főiskola illetékes szak-

emberei. 
Erről gyakorlati jegyet kell adni. 

3. Az "Állampolgári és jogi ismeretek" anyagát VI.félév 

végéig kell feldolgozni önálló tanulás útján. Szükség 

szerint konzultációk szervezhetők. A hallgató beszámolás-

ra köteles. 
4. A "Honvédelmi ismeretek" oktatásának céljait, feladatait 

és követelményeit a Magyar Néphadsereg kiképzési főfelügye-

lőjének 10/1985.sz. intézkedése szabályozza. 
5. A képzés ideje alatt tanulmányi kirándulást kell szer-

vezni, a kirándulás elsősorban a szakkollégiumi képzéshez 

kapcsolódjon." /37/ 
A nemzetiségi tanítóképzésre fordítható óraszám a következő: 

I. 	II0 	III, 	IV. 	V. 	VI. 

60 	6o 	60 	90 	90 	90 
A nemzetiségi tanitóképzés visszatérő ellentmondása, hogy a 

nemzetiségi pedagógusképzés a magyar pedagógusképzés szer-
ves része, annak kis hányada, ugyanakkor a szövetségek il-
letékes szervei mind a magyar mind a nemzetiségi nyelvet 
egyformán jól beszélő, a kétnyelvű oktatást maradéktalanul 

megvalósitó,közéleti funkciókat betöltő,közmüvelődési fel-

adatokat is ellátó tanítókat vár a képzés eredményeképp. 

A német nemzetiségi tanítóképzés általunk összeállított 

óra- és vizsgaterve a következő: 
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Két fontos vonatkozásban történt változás: 

- külön tantárgyként tanítjuk a nemzetiségismeretet 

- a tantárgypedagógia oktatását öt félévre terveztük. 

Az ötödik félévben külföldi tapasztalatokat gytijte-

nének hallgatóink, a hatodik félév a kétnyelvű okta-

tás kérdéseit dolgozná fel /környezetismeret, ének-

zene tanítás német nyelven/. 
A nemzetiségi pedagógusképzés speciális célkitűzését, 

hogy a maximális kétnyelvű, a kétnyelvűoktatásban 

helytálló, adott esetben közművelődési feladatokat, 

közéleti tevékenységet vállaló német nemzetiségi ta-

nítókat képezzünk,a következő tananyaggal próbáljuk 

megvalósítani: 
" A német nemzetiségi tanítóképzés célja: 

- A nemzetiségi pedagógusképzés keretében korszert kö-

vetelményeknek megfelelő, fejlett hivatástudattal, szi-
lárd marxista világnézettel ) jó tárgyi tudással rendelkező 

pedagógusokat képzünk. 

- A nemzetiségi tanítóképzés a tanítóképző főiskolán fo-

lyó oktató-nevelőmunka rendszerének szerves része. 

- Az adott tantárgyi keretekben készítse fel a hallgató-

kat a nemzetiségi nyelv 	alsó tagozatos oktatására, il- 

letve kétnyelvű oktatásra; a magyar nyelvvel azonos anya-

nyelvi szinten. 

- Készítse fel a hallgatókat a nemzetiségi nyelv ápolásá-

ra, a nemzetiségi kisebbségi kultúra megőrzésére, helyes 
értékelésére, tegye alkalmassá u nemzetiségi közéletben 

való aktív részvételre. 
Nyelvtan-nyelvművelés  

Feladata: 

A hallgató ismerje meg a nyelvelméletnek,a tanuláselmé-

letnek és a nyelv 2lsajátításának a nyelvtanulás szempont-

jából legfontosabb fogalmait a német irodalmi nyelv, .a, hazai 
nyelvjárások és magyarnyelv kontrasztiv használatának legál-

talánosabb törvényszerűségeit; a német nyelv rendszerét 
és műveleti szabályait. 
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Tananyag:  
A nyelv fogalma. Nyelvcsaládok, nyelvtípusok. A nyelvi 

kommunikáció. Nyelvi jel. A nyelv rendszere. A német nyelv 

rövid története. A nyelvelsajátítás és nyelvhasználat né-

hány problémája, különös tekintettel a nemzetiségi anya-

nyelv elsajátítására. 

A kontrasztív nyelvhasználat néhány törvényszerűsége, in-

terferencia—jelenségek a magyar-német nyelvhasználatban. 

A fonetika, fonológia alapvető problémái. Szófajok: az i-

ge /formarendszere, osztályozása, ragozatlan igeformák, 

segédigék, igeidők, szenvedő igeragozás, igemódok, vissza-

ható igék, elváló összetett igék/. Névszók: főnév, főnév-

ragozás, esetek. Névmások: személyes, kérdő, mutató, ha-
tározatlan, birtokos, vonatkozó. Névmási határozószók. 

Melléknév /ragozása, vonzatók/. Számnév. Határozószó. Né-
velő. Viszonyszó. Kötőszó. Módosítószó. Tagadószó. Ekviva-

lens. A mondat: értelmi, hangzási és grammatikai struktu-

rális egység. Mondatrészek: állítmány, alany. Tárgy. Hatá-
rozó. Kiegészítő mondatrész. Jelző. Főnévi igeneves és mel-

léknévi igeneves szerkezetek. Mondatmodellek. Összetett 

mondat. A helyesírás szabályai. 

Nyelv-és stílusgyakorlatok  

Élő nyelvi szövegek feldolgozása; gyermekversek, gyermek-

dalok elsajátítása, mesék dramatizálása; az alsó tagozatos 

tankönyvek /német,környezet,ének/ tananyagának feldolgozá-

sa; fordítás nyelvjárásról irodalmi nyelvre, illetve for-
dítva. Alapvető célkitűzés: a leendő hivatásra való fel- 

készítést, a tanítójelöltek nyelvi felzárkóztatását szol- 
„ 

gálja a gNyelv.és stílusgyakorlatok. 

Irodalomtörténet  

Feladat: 

Ismertesse a német kultúra kereteiben a német irodalom 

történetét. Adjon elméleti alapot értelmezéséhez. Mélyít- 
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se a hallgatók ismeretanyagát, gazdagítsa kultúrtörténe-

ti műveltségét, marxista művészetszemléletét, műelemzé-

si készségét. Ismertesseafőbb művészeti áramlatokat, i-

rányzatokat, kiemelkedő írókat s a legjelentősebb iro-

dalmi alkotásokat. 
Legyen tájékozott a német gyermek- és ifjúsági irodalom 

történetében, ismerje főbb tendenciáit, esztétikai sajá-

tosságait, szerepét és jelentőségét a gyermek fejlődésében, 

az elsajátított ismeretanyagot legyen képes beépíteni a 

nemzetiségi oktatási folyamatba. 

Tananyag:  
Irodalomtörténeti áttekintés a német irodalom kezdetétől a 
barokk kor végéig. A felvilágosodás irányzatai /Sturm 

und Drang, klasszika/ és-jelentősége. A klasszika és ro-

mantika közötti irodalom. A romantika periódusai. A Vor-

marz irodalom. A realizmus: a XIX. század végének realiz-
musa, polgári realizmus a két világháború között. 

Izmusok /xpresszionizmus, naturalizmus/. Szocialista rea-

lizmus a német irodalomban. 
Az 1945 utáni irodalom áttekintése. Tendenciák az NDK, az 

NSZK, Ausztria és Svájc haladó szellemű, világirodalmi je-

lentőségű kortárs irodalmának különböző műfajaiban. 
A német gyermekirodalom történeti áttekintése, elhelyezése 

a német irodalomban. 
Értékes és értéktelen irodalom. A gyermekirodalom klasz-

szikus műfajai. A gyermekirodalom történeti rétegződése, 

feldolgozások. A gyermekkönyvek típusai. Szépirodalmi és 

ismeretterjesztő könyvek, kézikönyvek, folyóiratok. 
A gyermekeknek szánt könyvek követelményei. 

A gyermekirodalom felhasználásának lehetőségei a nemzeti-

ségi nyelv oktatásában. 
Nemzetiségismeret  

Feladat:  
Komplex tantárgy, mely szorosan kapcsolódik az irodalom-

tanításhoz. Adjon betekintést a német nyelvű államok tör- 
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ténelmébe. Ismerje meg a hallgató a magyarországi németek 

településtörténetét, a fő etnikai csoportokat és azok 

nyelvjárási sajátosságait. 

Legyen tájékozott a folklóremlékek különböző műfajaiban; 

ismerje fel a tárgyi kultúra emlékeit, társadalmi gyöke-

reit, jelentéstanát. Ismerje fel a kölcsönhatásokat és 

változásokat a néprajzban. Ismerje meg a hallgató a Ma-

gyar Népköztársaság alkotmányából, törvényeiből, hatá-

rozataiból a magyarországi nemzetiségekre vonatkozó jo-
gokat és követelményeket. 

Tekintse át a hazai német nemzetiségi irodalmat. 

Segítse elő a hallgatók nemzetiségi tudatának kialakítá-

sát, elmélyítését. 

Járuljon hozzá a nemzetiségi oktatás hatékonyabbá téte-

léhez. 

Tananyag:  

- Nemzet, nemzetiség fogalma. 
- Németország rövid története. 

- A magyarországi németek településtörténete. 

- Nyelvjárások a hazai németeknél. 
- Nyelvjárási gyűjtések, lejegyzések. 

- Irodalmi nyelv és nyelvjárások összehasonlítása. 

- Folklóremlékek a folklór esztétikája. 

- Szólások, közmondások, kiszámolók, mondókák. 

- Népdal, népdaltípusok .. 

- Balladák. 
- Mesék, mesetípusok. 

- Mondák. 

- Gyermekjátékok. 

- Népi színjátszás. 

- Szokások 
- jeles napok 
- az élet fordulói 
- munkához kötődő  szokások. 	 . 
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- Hitvilág. 

- Tárgyi kultúra emlékei. 

- Településformák, építészeti sajátosságok. 

- Kismesterségek, - használati eszközök 

- díszítőművészet. 

- Népviselet jellemzői. 

- Stilisztikai és esztétikai sajátosságok. 

- Interetnikus hatások, kapcsolatok. 

- Közösségformáló erő: a népművészet pedagógiája. 

- A néprajzi gyűjtőmunka módszerei, útmutató az anyag 

rendezéséhez, feldolgozásához. 

- A szocialista nemzetiségi politika. 

- Törvények és intézmények a nemzetiségi ügy szolgá-

latában. 
A magyarországi német nyelve nemzetiségi irodalom átte-

kintése. 

Tantárgypedagógia _ 
Feladat:  
A pedagógusjelölt a német anyanyelvi nevelés módszeres el-

járásait megismerve legyen képes pedagógiai munkáját tuda-

tosan megtervezni, a szakmai gondolkodás és feladatmegol-

dás érdekében ismereteit önállóan is bővíteni,a nemzeti-
ségi anyanyelvi nevelést alkotó módon továbbfejleszteni. 

Tananyag:  
A nemzetiségi oktatásügy a mai Magyarországon. Rendszere, 

szervezeti felépítése. A német nemzetiségi anyanyelvi ne-
velés speciális kérdései. A nyelvjárás szerepe az anya-

nyelvi nevelés első fázisában. A játék szerepe a kisgyer-

mekkori nyelvoktatásban. Az anyanyelvi nevelés kommunika-
tív célkitűzése. A nyelvi kommunikációs képesség kialakítá-

sa, módszerek és eljárások a nemzetiségi anyanyelvi neve-

lésben. Az iskolai anyanyelvi nevelés folyamata. A nyelvi 

ismeretek elsajátítása. Lexikai ismeretek elsajátítása, 
mégszilárditása gyakorlásokkal, analitikus olvasással. 
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A lexikai ismeretek rendszerezése, ismétlése. A nyelv- 

tani ismeretek elsajátítása, megszilárdítása, rendszerezése. 

A helyesejtés tanítása. A magyartól eltérő betűk, betükap 

csolatok tanítása. A helyesírási ismeretek elsajátítása, 

gyakorlása. A nyelvi jártasságok, készségek fejlesztése. 

A szóbeli nyelvhasználat fejlesztése. 

Hallás utáni megértés, a  beszéd fejlesztése. 

Írásbeli nyelvhasználat fejlesztése, íráskészség fejlesz-
tése, írásbeli szövegalkotás, az olvasás elsajátítása. A 

szövegfeldolgozás kérdései. Az ellenőrzés, értékelés az 

anyanyelvi nevelés folyamatában. Az anyanyelvi nevelés 
környezetismeret.iés ének órákon. Az anyanyelvi nevelés tan-
órán kívüli lehetőségei. 

Iskolai gyakorlat német nyelvből  

Készítse elő a hallgatókat az általános iskola 1-4 osztályá-
ban folyó oktató-nevelő munkájára, a korszerű módszerek, 

módszeres eljárások, a különböző szemléltetőeszközök al-
kalmazására a német nyelv tanításában. Sajátíttassa el a 

német nyelvoktatás, 	illetve a kétnyelvű oktatás spe- 
ciális feladatait, valamint az anyanyelv ápolását szol- 
gáló minden iskolai munka megtervezését." /38/ 

A tantárgypedagógia tananyagának összeállításakor figye-

lembe vettük a tananyag elemzése során kialakult új téma-

köröket és azok sorrendjét. A tantárgypedagógiának közpon-

ti szerepet szánunk a képzésben. A szaktantárgyak nem a 

tudomány rendszerét követnék, hanem a nemzetiségi tanító-

képzés speciális célkitűzéseinek megfelelően didaktikai ne-

velési szempontok szerint válogatnánk ki úgy a témaköröket, 
hogy képzésünk átfogó komplex rendszert alkosson. Számos 

vonatkozásban építenünk kell a magyar nyelvű tanulmányok-

ra is. További vizsgálódások tárgya, hogy melyek azok az 

ismeretek, melyeket részben eltérő felfogások, részben a 

német szakmai nyelv elsajátítása miatt,német nyelven is 

elsajátítanak a hallgatók. Tantárgypedagógiából ezt fo- 
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galomjegyzék formájában dolgoztuk fel /l.sz.melléklet/, 

feldolgozásának módját az oktatási tapasztalatok dönte-

nék el /önálló feldolgozás, fordítási feladat, szorgal-

mi munka.../ 

Az elméleti képzés és a tanítási gyakorlat egymásrd épü-

lése a hatékony tanítóképzés egyik lényeges feltétele. 

Sajnos nem látszik megvalósíthatónak a hallgatók jogos 

kérése, hogy németből is több tanítási gyakorlatot sze-

retnének. A gyakorlati képzés során egyszer,esetleg két-

szer van lehetőségük órát tartani német nyelven. Meg 

kell találnunk a tantárgypedagógia keretében azokat az 

oktatási formákat,a tananyaghoz kapcsolódó gyakorlati 
feladatokat, amelyek segítik az elmélet elsajátítását, 

ugyanakkor bizonyos mértékben gyakorlati alkalmazását 

is lehetővé tesz* például órarészletek önálló elkészí-
tése, óraterv összeállítása, mikrotanítások... 

3.2. A jegyzet mint az oktatás segédeszköze 

A jegyzet a hallgatók nélkülözhetetlen segédeszköze a 
tananyag elsajátításában. A jó tantárgypedagógiai jegy-

zet a tanító munkaeszközévé válhat mindennapi munkájá-

ban is. A jegyzet elkészítésekor figyelembe kell ven-

nünk  funkcióit, tartalmi felépítését és,szerkezeti e-

lemeinek megválasztását, hogy e kettős feladatnak ele-

get tegyünk. -  
A tankönyvelméleti szakirodalom a tankönyv többfájta funkcióját 

különbözteti meg: 
- információs funkció; feladata a tananyag közvetítése, 

illetve a tanulási tevékenységgel kapcsolatos informá-

ciók átadása. 
- irányító funkció:szoros kapcsolatban áll az informá-

ciós funkcióval, mivel a tananyag kiválasztása az e-
gyes részek különböző hangsúlyozása, tagolása, mérva-

dó a tanítás és a tanulás szempontjából 
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- motivációs funkciósa tananyag érdeklődést keltő fel-

dolgozását biztosítja 

- a hatékony elsajátítást biztosító funkciót:szolgál-

jáx a tananyag rögzítését, rendszerezését, ellenőrzé-

sét biztosító részek, feladatok 

- koordináló funkciósa tankönyv és más oktatási segéd-

eszköz egymásra épülésére vonatkozik 

- racionalizálási funkció; feladata, hogy az állandóan 

réndelkezésre álló, írásban rögzített tananyag révén 

biztosítja a tanítás és az otthoni tanulás effektív 

időbeosztását. 
A jegyzet elemzése az előbb felsorolt szempontok sze-

rint további munka feladata. 

A tananyag, a jegyzet tartalma az elemzés és az oktatási 

tapasztalatok alapján módosult. 

A tananyagösszeállítás metodikai koncepcióinak következe-

tesebb megvalósítása megkívánja, hogy az átdolgozott 

jegyzetben nagyobb hangsúlyt kapjon a nyelvjárásismeret 

szerepe, a játék,a játékos nyelvoktatás módszerei, a 

6-10 éves korosztály tanulási sajátosságainak érvényesí-

tése a tanórákon. 
Elhagyhatjuk az általános nyelvészeti és kommunikációel-

méleti fejtegetéseket, mert időközben megjelent a "Gramma- 

tik und Sprachpflege", R Nyelvtan, nyelvművelés tantárgy 

jegyzete. 

Több helyen, nem rendszerezve, található két fontos téma-

kör, az Unterrichtsstoff /tananyag/, illetve a jegyzet 

központi fogalma; das sprachliche Können /nyelvi kommu-

nikációs képesség/. 
A tananyag teljes átdolgozását a metodika tanításához nél-

külözhetetlen pedagógiai, pszichológiai, didaktikai, ide-

gennyelvoktatás-didaktikai fogalmak összeállításával kezd-

tem, német nyelvű /NDK/ szakirodalom alapján. 

"Egy tudomány alapfogalmain vagy másképpen kategóriáin az 

általa használt legáltalánosabb fogalmakat értjük. Ezek 
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azokat a legl¢n3'esebb összefüggéseket tükrözik, amelyek 

egyrészt az illető tudomány által vizsgált jelenség /fo-

lyamat/ és más jelenségek /folyamatok/ között, másrészt 

magának a vizsgált jelenségnek /folyamatnak/ alkotóré-

szei, összetevői között fennállanak. Ily módon az alap-

fogalmak az illető tudomány minden részkérdésének, rész-

problémájának értelmezéséhez nélkülözhetetlenek. Ha a 

tudományt egy jelenség /folyamat/ lényeget tükröző fo-

galmak hálójának tekintjük‚az alapfogalmak a háló cso-

mópontjai." /39/ 

Bár a tantárgypedagógia nem önálló tudomány, hanem  di-
daktikai - metodikai szempontok alapján összeállított 

ismeretrendszer,a tananyag "csomópontjait" itt is alap-

vetőfogalmak adják. A német nemzetiségi tantárgypedagó-

gia elsajátításához nélkülözhetetlen fogalmak jegyzékét 

a tantágypedagógiai jegyzet mellékleteként hasznosít-

hatnánk. Feldolgozása a tananyaggal párhuzamosan, kie-
gészítő tananyagként lenne lehetséges. A fogalmak abc-

sorrendben szerepelnek, az oktatás során bizonyos fo-

galmakat, témakörtől függően, német nyelven csupán is-
mételnénk, illetve feldolgozásukkal egészítenénk ki a 

metodika ismeretrendszerét. 

A legalapvetőbb fogalmak sorrendje a következő: 

Erziehung 
Erziehungsproze6 

Bildung 

Bildungswesen 

Unterricht 
Unterrichtsprozeb 

Können 
Sprachkommunikatives 
Können 
Kenntnisse 
Sprachliche Kenntnisse 

Fö.higkeiten 

- Nevelés 

- Nevelési folyamat 

- Képzés 

- Oktatásügy 

- Oktatás 

- Oktatási folyamat 

- Képesség /tevékenység/ 

- Nyelvi kommunikációs 
képesség 

- Ismeretek 
- Nyelvi ismeretek 

- Jártasság 
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Sprachlich-geistige 
Fáhigkeiten 
Fertigkeiten, Auto- 
matismen 
Sprachliche Fertigkeiten 

Gewohnheiten 
Sprachliche Gewohnheiten 

Tdtigkei t 

Spieltö,tigkei t 

Lernen, Lerntö.tigkeit 

Lernhandlung 
Sprachliche Tö,tigkeit 

Sprachhandlung 
Die Unterrichtsmethode 

Die Unterrichtsmethode 
im Fremdsprachenunterricht 

Verfahren im Fremdspra- 
chenunterricht 

- Nyelvi jártasságok 

- Készségek, automatizmusok .  

- Nyelvi készségek 

- Szokások 

- Nyelvi szokások 

- Tevékenység 

- Játék 
- Tanulási tevékenység 

- Tanulási cselekvés 

- Nyelvi tevékenység 
- Nyelvi cselekvés 

- Tanitási módszer 

- Tanitási módszer az idegen- 
nyeTv-oktatásban 

- Eljárás az idegennyelv-ok- 
tatásban 

Ez a sorrend a legáltalánosabb pedagógiai, pszichológiai, 

didaktikai fogalmakból indul ki,és az idegennyelt'-oktatási 

didaktika számunkra kiinduló fogalomként használható fo-

galmaival zárul. A fogalomjegyzék többi fogalmának fel-

dolgozása teljesen tetszőleges sorrendben történne y  a 

német nyelvü szakmai felkészüléshez szánjUk. A teljes 

feldolgozást nem .  tartjuk szükségesnek-. 
A jegyzet átdolgozását, a tananyag pontosabb logikai el-
rendezését készíti elő a 2.2.2. fejezet fogalmi struktú- 
ra elemzése. Ha elemezzük a as. oldalon található eredményt, 

a  következőket  figyelhetjük meg: 

- vannak fokozatok ahol csak egy(I./1./, V./13/), 

illetve kettő fogalom szerepel(II./2.,3./, 

VI./19.,36./) 
- a III., IV., VI., VIII., IX. fokozatokhoz egy 

sor fogalom tartozik, a legkevesebb 7, a leg-
több 16. 



Ha ezeket a fogalmakat megvizsgáljuk, kiderül hogy a 

legáltalánosabb fogalmak találhatók az első csopotban: 

- a nemzetiségi oktatásügy /4/ 

- rendszere, szervezeti feltételei /,2/ 

- anyanyelvi nevelés 

- a nyelvi kommunikációs képesség fejlesztése /13/ 

- a nyelvi ismeretek elsajátítása /49/ 
- a nyelvi jártasságok, készségek fejlesztése /36/. 

A többi,egy fokozatban szereplő fogalom, egymással ösz-

szevetve mellérendelt fogalomnak, témakörnek tekinthető; 

tetszőleges sorrendben tárgyalható, természetesen csak 

elvileg. A legáltalánosabb fogalmakhoz hozzárendeljük a 

megfelelő alapfogalmakat,és rendszerezzük a tananyagun-

kat. 
Az oktatási gyakorlat tapasztalatai alapján célszerűnek 

látszik az általános témakörökből kiindulni. Ezek a té-

makörök bizonyos pedagógiai, pszichológiai, didaktikai 
témák speciális nemzetiségi vonatkozásai. Például nem 

ismeretlen fogalom az anyanyelvi nevelés. A magyar a-
nyanyelvi tantárgypedagógia is foglalkozik vele. A ké-

pesség, ismeret, jártasság, készség a didaktika alapve-

tő fogalmai, ehhez kapcsolódnak a tantárgypedagógia 

speciális fogalmai: a  nyelvi kommunikációs képesség, 

nyelvi ismeretek, jártasságok, készségek,,; 

A tananyag feldolgozásakor az általános elméleti fejte-

getések arányát csökkentve, nagyobb súlyt kell helyez-

nünk a konkrét módszerek, eljárások leírására, a taní-

tási gyakorlat során pedig ezek alapos elsajátítására. 

A tananyag elrendezése az dj jegyzet tartalomjegyzékét 

akövetkezőképp alakítja: 	 . 

1. A német nemzetiségi oktatásügy a mai Magyarországon 

1.1. A német nemzetiségi oktatásügy rendszere, szerve- 

zeti feltételei 
1.2. A német nemzetiségi általános iskolai anyanyelvi 

nevelés 
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1.2.1. A német nemzetiségi anyanyelvi nevelés formái 

1.2.2. A német nemzetiségi anyanyelvi nevelés cél- 

jai, feladatai, tantervi rendszere 

1.2.3. A német nemzetiségi anyanyelvi nevelés spe- 

ciális kérdései 

2. A német nemzetiségi iskolai anyanyelvi nevelés 

folyamata 
2.1. Módszerek és eljárások a nemzetiségi anyanyelvi 

nevelésben 
2.2. A tananyag metodikai feldolgozási formái 

2.3. Az anyanyelvi nevelés folyamatának tervezése 

2.4. Az oktatás eszközei 	. 

3. A nyelvi kommunikációs képesség fejlesztése 

3.1. A nyelvi ismeretek elsajátítása 

3.1.1. A lexikai ismeretek 

3.1.1.1. A lexikai ismeretek elsajátítása 

3.1.1.2. A lexikai ismeretek megszilárdítása 

3.1.1.3. A lexikai ismeretek rendszerezése, ismétlése 

3.1.2. A nyelvi ismeretek 
3.1.2.1. A nyelvtani ismeretek elsajátítása 

3.1.2.2. A nyelvtani ismeretek megszilárdítása 

3.1.2.3. A nyelvtani ismeretek rendszerezése, ismétlése 

3.1.3. A helyesejtés tanítása 
3.1.4. A magyartól eltérő betűk, betűkapcsolatok tanítása 

3.1.5. A helyesírási ismeretek 

3.1.5.1. A helyesírási ismeretek elsajátítása 
3.1.5.2. A helyesírási ismeretek gyakorlása 
3.2. A nyelvi jártasságok, készségek fejlesztése 

3.2.1. A szóbeli nyelvhasználat fejlesztése 

3.2.1.1. A hallásutáni megértés fejlesztése 

3.2.1.2. A beszéd összetevőinek fejlesztése 

3.2.1.3. A monológ beszéd fejlesztésének formái 

3.2.1.4. A párbeszéd fejlesztésének formái 

3.2.2. Az írásbeli nyelvhasználat fejlesztése 

3.2.2.1. Az íráskészség, az írásbeli szövegalkotás 

fejlesztése 	. 
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3.2.2.2. Az olvasás elsajátítása 

3.2.2.3. A szövegfeldolgozás kérdései 

4. Az anyanyelvi nevelés sajátos kérdései 

4.1. Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás az anya-

nyelvi nevelés folyamatában 

4.2. Az anyanyelvi nevelés tanórán kívüli lehetőségei. 

A jegyzet átdolgozásakor természetesen ez a véglegesnek 

tekintett tartalomjegyzék kisebb részleteiben tovább mó-

dosulhat. 
Minden tankönyv többegymással szoros kapcsolatban álla 

részből tevődik össze, amelyek az adott tankönyv szerke-

zetét, struktúráját alkotják. A jellegzetes funkciókkal 

bíró részeket a tankönyv  szerkezeti elemeinek nevezzük. 

A tankönyv struktúráját többféle szempont szerint ha-

tározzuk meg: 
- tartalmi struktúra, amely a tankönyv kisebb-nagyobb 

tartalmi egységeiből áll és elsősorban formai tagoló-
dása. érzékelhető /fejezetek, bekezdések, szakaszok, al-

cimek/ , megkönnyíti a tananyag áttekintését, a tájé-

kozódást a tankönyvben; 

- didaktikai-metodikai szerkezet, a tanítási folyamat 

meghatározott célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja 

/a tananyag átfogó részletes ábrázolása, szabályok tör-

vényszerűségek kiemelése, feladatok, munkautasítások/5 
- az információ közvetítésének eszköze szempontjából 

megkülönböztetünk szöveget, ábrát, táblázatot, sémá-

kat, 

A tankönyv szerkezeti felépítésében mindhárom szempon-

tot figyelembe kell venni és összhangba kell hozni. 

A tananyag elsajátításának egyik fontos tényezője hall-

gatóinknál a logikus, világos szerkezetű, érthető nyel-

vezetű jegyzet. A felsorolt szerkezeti elemekből a tan-

könyvszöveg problematikáját emelném ki és elemezném 
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oktatási tapasztalataim alapján. 
A tananyag elsajátításának ellenőrzésekor az elsajá-

tított ismeretek német nyelvű megfogalmazása /szóban 

vagy írásban/ még a legjobb nyelvtudású hallgatóknak 

sem ment. Ennek oka részben a jegyzet szerkezeti fel-

épitésében keresendő, melynek konkrét elemzése továb-

bi feladatunk, részben a nyelvi megfogalmazás bonyo-

lultságára, illetve a tananyag feldolgozási módjára 

vezethető vissza. Sajátos feladatunkból adódóan,a-

mennyiben hallgatóinknak általános nyelvtudását a le-

hető legmagasabb szintre kell fejlesztenünk, a  tan-

tárgyi ismeretek német nyelvű elsajátítását is e cél-

kitűzés megvalósításának szolgálatába kell állítanunk, 

azaz a tananyag speciális feldolgozási módját kell meg-

találnunk. 
Kísérletképpen a következő feldolgozási módot alkal-

maztuk: 
- a német nemzetiségi tantárgypedagógia két alapvető 

fogalmát, azok összefüggéseit, logikus, tömör megfo-

galmazásban összeállítottuk hallgatóinknak /nyelvi 

kommunikációs képesség, nyelvi tevékenység, a nyelvi 

kommunikációs képesség fejlesztése nyelvi tevékeny-

séggel/. A német nyelvi szöveg a következő: 
Jeder Fremdsprachenerwerb ist ein Proze3 der Entwick-

lung kommunikativen Könnens. Das kommunikative fremd-

sprachige Können beruht auf einer spezifischen Synthe-

se von Kenntnissen, Fö.higkeiten, Fertigkeiten und Ge-
wohnheiten•, die noch weitere Strukturelemente beinhal-

ten. 
Das sprachkommunikative Können 

Kenntnisse 
fremdsprachige/sprachpraktische /K. 

lexikalische 
grammatische 

phonetische . 
orthographische K. 

Fertigkeiten 

/automatisierte Kom-
ponenten des Verlaufs 
von Handlungen /Opera-
tionen der grammati-
schen,phonetischen und 
graphischenFormgebung// 
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fremdsprachliche/sprachtheore•tische/K. 	Fdhigkeiten 

/generalisierte und 
verfestigte Verlaus-
qualitö,ten von Tdtig-
keiten/ 

/zB.: linquistische Begriffe/ 

au$ersprachliche K. 

/ zB.:landeskundliche Informationen/ 

VerfahreWkenntnisse 

/zB.: Verwendung von Nachschlage- 

Werken/ • 

Gewohnheiten 

/automatisierte Td-
tigkeitsformen mit 
Bedürfnischarakter/ 

Die Ganzheit und das Zusammenwirken der Strukturelemente 

ermöglichen der Persönlichkeit die Bewö,ltigung von Kommu- 

nikationssituationen fremdsprachiger Tdtigkeiten in den 

Kommunikationsarten:Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben. 

Wie es hekannt ist, unterscheidet man die mündliche und 

die schriftliche Form der Sprachkommunikation. In der 

mündlichen Kommunikation erfolgt die Sprachtö,tigkeit ü- 

ber die gesprochene Sprache. Bei der schriftlichen 
Kommunikation vollziehen sich die Sprachtö.tigkeiten ü- 

ber die geschriebene und gedruckte Sprache. In der Sprach- 

tdtigkeit sind noch próduktive .und .rézeptive Sprachtö,tig- 

keiten zu unterscheiden. 
Der Zusammenhang zwischen der Sprachkommunikation und 

Sprachtdtigkeit ist der folgende: 
Spráchtdtigkeit 

Sprachkommunikation 	produktiv 	rezeptiv 

mündlich 	Sprechen 	Hören 

schriftlich 	Schreiben 	Lesen 

Unter kommunikativer s p r a ch l i c h e r T ö, t i g- 

k e i t verstehen wir diejenige menschliche Tdtigkeit, 

in der Bewu5tseinsinhalte übertragen werden, um Reaktio-
nen hervorzurufen. Der Sprechende bzw. der Schreibende 

entdu8ert-durch hörbare Laut- bzw. sichtbare . Graphemfol- 

gen-Bewu/3tseinsinhalte, die vom Hörenden bzw. Lesenden 

wieder in Bewu3tseinsinhalte umgesetzt werden. 



116 	- 

Die kommunikative sprachliche Tdtigkeit ist stets auf 

bestimmte Zwecke gerichtet. Sie dient dazu, die Tdtig- 

keit anderer Personen zu steuern, Informationen zu ver- 

mitteln, zu erhalten, Wertungen auszudrücken, zu erfragen, 

Gefühle kundzutun oder zu erlangen. Die sprachliche Td- 

tigkeit hdngt auch von den  Situationen  ab, worin sie ab- 

lduft. Kommunikative sprachliche Tdtigkeit kann man in 

Gestalt konkreter kommunikativer sprachlicher Handlun-  

gen/Kommunikationsakte/realisieren. Wir unterscheiden 

darunter Kontakt-, Auskunfts-, Orientierungs- und Unter- 

haltungsdialog, Bericht, Erzdhlung und Beschreibung. 

Eine kommunikative Handlung ist jeweils konkret und ein- 

malig abgelaufen. Sie ist Gesamtheit der Sprachvollzüge, 

die zur Bewdltigung einer konkreten Kommunikationssitua- 

tion erforderlich sind. Sie ist ein Komplex verschiedener 

Operationen. 

Operationen treten als kleinere Einheiten innerhalb von 
Sprachhandlungen auf, zB.: der Gebrauch bestimmter Struk- 

turen, die Flexion von Wörtern, das Wortlaut- und Wort- 

sinnerfassen sowie das Erfassen der Beziehungen zwischen . 

den Wörtern. Die fremdsprachige Tdtigkeit schliept auch 

Operationen ein, die beim Muttersprachgebrauch nicht 

auftreten, zB.: die Aussagen vereinfachen, bestimmte Be- 

griffe umschreiben usw... 
Innerhalb des kommunikativen fremdsprachigen  Könnens 

stellen Kenntnisse die basale Komponente dar, sie die- 

nen als Grundlage für die Hör-, Sprech-, Lese-, Schreib- 

tdtigkeiten. In jeder Tdtigkeit wirkt ein spezifischer 

Komplex verschiedener Kenntnisse. Der Ausübung kommunika- 

tiver fremdsprachiger Tdtigkeiten liegen vor allem fol- 

gende Kenntnisse zugrunde:  
- fremdsprachige/sprachpraktische/ Kenntnisse , das 

heibt lexikalische, grammatische, phonetische , 

orthographische Kenntnisse 
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- fremdsprachliche/sprachtheoretische/ Kenntnisse 

/zB.: linquistische Begriffe/ 

- aubersprachliche Kenntnisse 

/zB.: landeskundliche Informationen/ 

- Verfahrenskenntnisse 

/zB.: Verwendung von Nachschlagewerken/ 

Fremdsprachiges Können kann nur dann kommunikativ funk-

tionieren, wenn es einen hohen Anteil von Fertigkeiten  

aufweist. Fertigkeiten sind automatisierte Komponenten 

des Verlaufs von Handlungen, automatisierte Operationen. 

In der kommunikativen fremdsprachigen Tdtigkeit handelt 

es sich um Operationen der grammatischen Bowie phoneti-
schen and graphischen Formgebung. Die sprachliche Fer-

tigkeit bedeutet zum Beispiel, dap der Schuler nicht ü- 

berlegen mu3, wie er dieses oder jenes Wort auszusprechen, 
oder wie er die eine oder die andere Aussage zu formulie-

ren, miteinander zu verknüpfen hat. 

Eine weitere Komponente kommunikativen fremdsprachigen 

Könnens ist die  Fdhigkeit. Sie bezieht sich zum Unter-

schied von den Fertigkeiten auf die gesamte Ttigkeit. 

Die sprachlichen Fuhigkeiten bestimmen den Ablauf der 

sprachlichen Tdtigkeit, and hngen von den sprachlichen 

Kenntnissen ab. 

An den fremdsprachenspezifischen Fhigkeiten sind hervor- 

zuheben - die lautdifferenzierende Fdhigkeit in Verbin-

dung mit der lautimitierenden Fhigkeit 
- die Erninnerungsfdhigkeit im Bereich des ver-

balen Gedchtnisses 

- die assimilative /zurückschauend -erfassende 

and vorwegnehmende Fdhigkeit/ 

- die Fdhigkeit des komplex sprachlich-begriff-

lichen Übertragens von einer Sprache in die 
andere 
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- die Ausdrucksfahigkeit, vor allem auf die 

entsprechende Nutzung vorhandener fremdsprachi-

ger Kenntnisse und Fertigkeiten 

- die Fö,higkeit die in einer bestimmten Situation 

erworbenen fremdsprachigen Kenntnisse und  Fer-

tigkeiten auf neue Situationen zu übertragen 

- die Fahigkeit zur Anpassung der Aussagen an 

das Aussagevermögen in der Fremdsprache 

- die Fö.higkeit der Analogiebildung zur Identi- 

fizierung vorliegender sprachlicher Aufgaben 

mit bereits bewaltigten. 

Gewohnki.ten sind automatisierte Te.tigkeitsformen mit Be- 

dürfnischarakter. Sie entstehen durch unbewu4te spontane 

oder bewujte, zielstrebige, systematische Gewöhnung. 

Für die Ausübung kommunikativer fremdsprachiger Handlungen 

sind von besonderer Bedeutung 

- Aussprache- und Intonationsgewohnheiten 

- Lesegewohnheiten,zum Beispiel in Form einer 
mehr synthetischen oder starker analytischen 

Grundhaltung 

- Formulierungsgewohnheiten, insbesondere im 

Bereich der Wortwahl und des Satzbaues 

- Korrekturengewohnheiten /zum Beispiel in Ge- 

stallt eines sich-standig-Berichtigens/. 

Die einzelnen Bestandteile des sprachlichen Könnens ent- 

wickeln sich in der Tdtigkeit. Erst ihre Gesamtheit er-
gibt in ihren Zusammenwirken das erstrebte sprachliche 

Können. Sie müssen in ihren vielfiiltigen Zusammenhangen 

und nicht als lineares Nacheinander der Aneignung von . 

Kenntni55¢.r1 , Fertigkeiten, Fö,higkeiten, Gewohnheiten 

begriffen werden. 
Eine gegebene Könnenskomponénte ist stets unter dem Aspekt 

aller anderen Komponenten zu entwickeln. Jede Komponente 

ist Voraussetzung für die Ausbildung der anderen, wie sie 

durch jede andere eine Entwicklung erfö,hrt. . 
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Az ismeretek idegen nyelvű elsajátítását megkönnyítheti, 

ha a szöveggel mint idegen nyelve szöveggel foglalkozunk, 

illetve az ismeretek összefüggéseire,  lényegének megérté-

sére irányuló egyszerű feladatokkal készítjük elő tel-

jes elsajátításukat. Az adott szöveghez a következő fel-
adatokat állítottam össze: 

1. Suchen Sie die unbekan.nten Wörter des Textes heraus! 

/Keresse ki a szöveg ismeretlen  szavait!!  

2. Unterstreichen Sie die grundlegenden Strukturelemente 

des sprachkommunikativen Könnens! Schreiben Sie sie ab! 
/Húzza alá a nyelvi kommunikációs képesség strukturális 

elemeit! Irja le azokat!/ 

3. Unterstreichen Sie das Attribut zum Wort "Sprache" bei 

der "mündlichen" und in der "schriftlichen" Kommunika-

tion! 

/Húzza alá a  nyelv szó jelzőjét a "szóbeli" és "írás-
. beli" kommunikációnál! / 

4. Unterstreichen Sie die kurze Definition der Sprachtd-

tigkeit! Kreisen Sie die grundlegenden Merkmale des 

Begriffs ein! 

/Húzza alá a nyelvi tevékenység rövid definícióját! 

Karikázza be a fogalom alapvető  jegyeit!!  

5. Unterstreichen Sie die kurze Definition der einzelnen 

Strukturelemente des sprachkommunikativen Könnens! 

/Húzza alá a nyelvi kommunikációs képesség strukturá-
lis elemeinek rövid definícióját!/ 

6. Lesen Sie den gesamten Text aufmerksam durch und stel-
len Sie fest, wo es um den Zusammenhang zwischen der 
sprachlichen Tö.tigkeit, den Komponenten des sprach-

kommunikativen Könnens und der Wntwicklung des sprach-

kommunikativen Könnens geht! 
/Olvassa át figyelmesen az egész szöveget,és állapítsa 

meg, hol van szó a  nyelvi tevékenység és a nyelvi kom-
munkikációs képesség_ összetevői közötti összefüggésről 

és a nyelvi kommunikációs képesség  fejlesztéséről!! 
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A feladatok megoldása után a következő, a tantárgyi is-

meretek idegennyelvü elsajátítására szolgáló feladatokat 

kellett hallgatóinknak megoldani: 

Lesen Sie den gesamten Text zweimal durch und: 

- Definieren Sie ausführlicher den Begriff "das sprach-

liche Können!" 
/Olvassa át kétszer a szöveget és: 

- Definiálja részletesebben a "nyelvi kommunikációs ké-

pesség" fogalmát!! 

- Definieren Sie die Strukturelemente des sprachlichen 

Könnens! 
/- Definiálja a nyelvi kommunikációs képesség fogalmának 

összetevőit!/ 

- Beschreiben Sie die sprachliche Tö,tigkeit /Teile,Merkmale/! 
i 

/- Irja le a nyelvi tevékenységet /részei,ismertetőjegyei/! 

- Fassen Sie in einigen Sö,tzen zusammen, den Zusammenhang 

zwischen der sprachlichen Tö.tigkeit, dem sprachkommuni-

kativen Können und seiner Entwicklung! 

/- Foglalja össze néhány mondatban a nyelvi tevékenység, 

a nyelvi kommunikációs képesség és fejlesztése közötti 

összefüggést!! 
A tanulási eredmények egzakt vizsgálatát az elemzés to-

vábbi folytatásában tervezem. A hallgatók válaszainak el-

olvasásakor is megállapítható az a tény, hogy a legjobb 

nyelvtudású hallgatóink közül, a 15-ös létszámú csoportból 

kb. öt hallgató jól reprodukálta a tananyag ismereteit, to-
vábbi ötnél a "nyelvi tevékenység" leirása ment nehezebben, 
és a leggyengébb nyelvtudású hallgatók csupán az első és 

utolsó feladatot tudták megoldani. 

Az első, a szöveg nyelvi feldolgozására irányuló felada-

tokat a jegyzet természetesen nem tartalmazná, kiegészitő, 

otthoni feladatként adhatnánk ki és az adott tanulócsoport 

nyelvi szinvonalától függően változtathatnánk a feladato-

kat. A feladatok megoldása előkészíthetné a német nyelvű 

tananyagfeldolgozást. Az ismeretek elsajátítására vonat-

kozó feladatokat felvennénk a jegyzet tananyagába. Ez az 

elsajátítást segitené, illetve az ismeretek elsajátításá-

nak ellenőrzését szolgálná. 
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A jegyzet szerkezetével kapcsolatos következtetésein-
ket igy összegezhetnénk: További elemzések alapján a 
jegyzet tartalmi struktúráját, didaktikai, metodikai 

szerkezetét, az információ közvetítésének eszközeit 

pontosabbá, hatékonyabbá kell tennünk. Szerkezeti vál-

tozást von maga után a tananyag módosított didaktikai-

logikai felépítése is. Elképzelésünk szerint a módosí-

tott tananyagot az ismeretek elsajátításának gyakorlati 

alkalmazására irányuló feladatok egészítenék ki. A fo-

galomjegyzék-melléklet segédeszköze lehet az ismeretek 

elmélyítésének. A tananyag további kiegészítője, bár már 

nem a jegyzet strukturális eleme: a dalok, versek, mon-

dókák, didaktikai játékok gyűjteménye lenne. 

3.3. A tantárgypedagógiai ismeretek alkalmazása a taní-
tási gyakorlatban 

Egy adott idegennyele-oktatás módszertanának az a fela-

data, hogy megállapítsa a nyelv intézményes és optimális 

elsajátításának speciális feltételrendszerhez kötődő 

módszereit és eljárásait. 	. 
"Minden módszer és eszköz célszerűségét, használhatósá-

gát, felhasználásának módját csak a tapasztalatból .... 

lehet megállapítani." /4O/ 
"A tapasztalat mint minden más területen, itt is deduktív 

tételek alapján jön létre, s e tételeknek a tapasztalat 

első mozzanatának határain túl is meg van a jelentőségük: 

irányító tételek maradnak az egész tapasztalati folyamat-

ban." /41/ 
Helyzetünkre lefordítva ez azt jelenti, hogy nyelvtudomá-

nyi, nyelv- és oktatáslélektani elméletekből kiindulva, 

már kidolgozott idegennyelt'-oktatási és anyanyelvoktatási 
metodikák módszereit adaptálva megpróbáltuk létrehozni, 

minden előzmény nélkül,a német nemzetiségi anyanyelvi 

tantárgypedagógia elméletét, amelyet nevezhetnénk hipo-

tetikus tantárgypedagógiának is. Hallgatóink 1981 óta 
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ennek alapján végzik német nemzetiségi nyelvből a IV. 

féléves tanítási gyakorlatukat. A tanítási gyakorlatok )  
nemzetiségi pedagógusokkal folytatott konzultációk a-

lapján,értékes tapasztalatokhoz jutottam a német nem-

zetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia elkéleti ismere-

teinek gyakorlati alkalmazásával, alkalmazhatóságával 

kapcsolatban. 
Az alsótagozatos német nemzetiségi anyanyelv oktatását 

a következők jellemzik még ma is: 

- hiányzik a nyelvi alap reális felmérése, azaz, 

hogy milyen nyelvismerettel rendelkezik német 

nyelvből az iskolába lépő tanuló 

- figyelmen kívül hagyják a nyelvi környezet kü-

lönböző állapotát, azt,hogy vannak még ugyan 
"sváb nyelvi" falvak, de általánosabb a magyar 

nyelv használata. 	. 

Ebből adódik az anyanyelv következetes használatának 

"általános" követelménye. A gyakorlatban az a jelenség 

tapasztalható, hogy nagyon sok esetben egy-egy megyei, 

vagy területi bemutató tanítás egynyelvűsége több órás 

délutáni foglalkozás, mintegy drill eredménye, nem pe-
dig a nyelvtudás valódi állapota. A pedagógusok ezt 

tudják, s hogy a szakfelügyelő követelményeinek megfe-

leljenek alkalomadtán, ellenőrzés esetén ők is ezt a 
káros gyakorlatot alkalmazzák. 

A bemutatott mintaórák abból indulnak ki, hogy minden 

óra vegyestJpusu óra. A motiváció rendszerint valami-

lyen német nyelvű gyermekdal, amely a témakörhöz kap-
csolódik. Következik a számonkérés, majd a tematikát 

követve alakul a sorrend:egy kis olvasás, fordítás, egy 

kis nyelvtan, egy kis beszélgetés, esetleg játékos gya-

korlat) illetve a tankönyv és munkafüzet feladatai, majd 

a házi feladat. Lelkiismeretes tanítók megkísérlik a  ma-
gyar anyanyelvi tantárgypedagógiai ismereteket is fel-

használni a tanításban,és bizonyos fokig ösztönösen rá- 
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jönnek a nemzetiségi anyanyelvoktatás problémáinak meg-

oldására, módszereire. 

Ezt a sarkítottan megjelenített tanítási gyakorlatot a 

német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia vázlato-

san a következő elvi álláspontok alapján teheti tudatos-

sabbá: 

- a német nemzetiségi anyanyelv oktatása 1-4.osztályig 

egységes oktatási-nevelési folyamat 

- az oktatás-nevelési folyamat alapvető célkitifzése: a 

német nyelvi kommunikációs képesség kialakitása, a 

nyelvismeret fokától a nyelvi környezettől függően 

a német nyelv lehető legmagasabb szintű elsajátitása; 

- a német nyelvi kommunikációs képesség strukturális 

összetevői: a nyelvi ismeretek /lexikális,nyelvtani, 

helyesejtési,helyesírási/,j ártasságok,készségek; 

- az oktatás módszereinek meghatározásakor a módszer 
fogalmának szűkebb értelmezéséből indultunk ki, azaz 

a nyelvi kommunikációs képesség komponenseit kialaki-

tó, fejlesztő módszereket különböztettünk meg; 
- a nyelvi tananyag metodikai feldolgozási formái 

/szöveg, nyelvi minták, kivülről megtanulandó egy-

ségek/ a nyelvelsajátítás egymástól megkülönböze-

tett eszközei; 
- a nyelvi kommunikációs képesség összetevőinek kia-

lakítását is négy év oktatási-nevelési folyamatában 

kell megterveznünk. Természetesen az egyes komponen-

sek elkülönítése elvi jellegü, a gyakorlatban nehezen 

választhatók elegymástól. 

Az oktatási folyamat tervezésekor, egy-egy tematikus egy-

ség feldolgozásánál, a módszertani, elméleti tananyag gya-

korlati alkalmazása jelentősen módosithatja az érvényben 

lévő irányitó tanmenetek elképzeléseit, és véleményünk sze-

rint logikusabbá is teszi a feldolgozást. A jegyzet leirt 

módszerek következetes megvalósítása pedig hosszú távon 

hatékonyabbá teheti a német nyelv tanítását a nemzetiségi 

általános iskolák alsó tagozatában. 	. 
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Például 4. osztályban a "Besuch im Pionierhaus" /Láto-

gatás az úttörőházban/ c. leckét a központi irányító 

tanmenet a következőképp dolgozza fel: 

Stunde 	Lehrstoff 	Bemerkungen 
17. 	Lektion 3. Vorübungen 

L: e Werkstatt, -en; 

schö,len; schneiden; 

✓ Werktisch, -e; 
✓ Werkzeugschrank, =' e 

18. Üben die neuen Wörter 

19. Besuch in einem Pionier- 
haus /I/ 

20. Besuch in einem Pionier-
haus /II/ 

21. Inhalt nach Fragen 

22 . . 	Pioniere in der Küche 

und in der Werkstatt 

23. G: Buchstaben, Selbst- 

laute, Mitlaute 

24. Übung der Vokale und 
Konsonanten 

25. Ein Mannlein steht.. 

Lied 
26. Über unsere Pionier- 

gruppe 

Bildbeschreibung 

Satzbildung, nach 

Erinnerung auch 

schriftlich 

Textbearbeitung 

Textbearbeitung 

Frage- und 

Aufforderungssö,tze; 
Sprechübung 

Situationsgesprech 

auch schriftlich 

Das Alphabet 

E: Wie die Kinder... 

Zusammenfassung 

A gyakorlatban kiderült, hogy 10 óra túl sok erre a té-

makörre.A 4. osztályban minden lecke előtt található„Vor-
übungen n /bevezető gyakorlatok/ a lexikai ismeretek elsa- 

játitásátszolgálhatja. A második óra az új lexikai isme 



/3.lecke. Bevezető gya-

korlatok 

Lexik: Werkstatt, =' en, 

schs,len, schneiden, 
✓ Werktisch, -e, 
✓ Werkstattschrank,'=e 

18. 	Besuch im Pionierhaus 
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retek rögzítése, begyakorlása,vzolvasmány feldolgozása. 

A témakörben nyelvtani anyagként szerepel a német be-

tiik,illetve magánhangzók, mássalhangzók rendszerezése, 

ismétlése. A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fej-

lesztése•rögtön az olvasmány feldolgozása után követke-
zett. Mi .logikusabbnak tartjuk ,o nyelvtani anyag feldol-

gozása után beiktatni egy órát a szóbeli, egy órát az 

írásbeli kifejezőképesség fejlesztésére. A témakört 
összefoglalás és a teljesítmények ellenőrzése zárja. 

A témakör módosított feldolgozása tehát a következő: 

Stoffeinheit: Besuch im Pionierhaus 

/Tematikus egység: Látogatás az úttörőházban/ 

Stunde 	Lehrstoff 	Bemerkungen 

17. 	Lektion 3. Vorübungen Erstvermittlung lexi-
kalischer Kenntnisse 

/akustisch-artikula-

risch/ 
/Az új lexikai egysé-
gek elsajátítása el-
sősorban  hangortatás-

sal/ 

Festigung und Aktivie-

rung lexikalischer 

Kenntnisse - Textbear-
beitung 

/Látogatás az úttörőházban/Az új lexikális ismere- 

tek rögzítése - szöveg-

feldolgozás/ 

Systematisierung und 

Wiederholung grammati-
scher Gegebenheiten 

/Hangok és betük.Ismétlés: Nyelvtani ismeretek rend-

kérdő- és felszólító mon-» szerezése, ismétlése/ 

datok 

19. 	Laute und Buchstaben 

Wiederholung:Frage und 
Aufforderungsö,tze 
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20. Der gelernte grammatische Entwicklung der schrift- 

Unterrichtsstoff:Frage- 	lichen Sprachausübung 

und Aufforderungssö,tze 

Das Alphabet 

/A tanult nyelvtani anyag :/Az írásbeli kifejezőké -

Kérdő és felszólító mon- 	perség fejlesztése/ 

dat. Az abc. 

21. In der Küche und in der 	Die Entwicklung des dia- 

Werkstatt 	logischen Sprechens durch 
Dramatisieren 

/A konyhában és műhely- 	A párbeszéd fejlesztése 

ben/ 	dramatizálással / 

22. Zusammenfassung und 

Leistungskontrolle 

/Összefoglalás és a tel- 
, jesitmények  ellenőrzése/ 

Ez a feldolgozás természetesen módosulhat. Ha az osztály 

teljesítménye gyengébb, esetleg beiktathatunk a szóbeli ki-
fejezőképesség fejlesztésére a tartalom elmondását begyakor-

ló órát;az irásbeli kifejezőképesség fejlesztéséhez az ol-

vasás gyakorlását szereposztással. 

Egy konkrét tanítási órára való felkészüléskor a tanítónak 

nagyon sok további tényezőt is figyelembe kell vennie: 

- Melyik tananyagot kell elsajátitani,illetve rögzíteni és 

mennyit tervezünk venni belőle? 

- A nyelvi kommunikációs képesség melyik összetevőjét fej-

lesszük? 

- Milyen módszert választunk hozzá? 

- Milyen gyakorlatok szükségesek? 	. 

- Milyen oktatási eszközöket használunk? 	. 

- Milyen a tanítási óra nevelési célja?... 

A német nemzetiségi tantárgypedagógia tananyaga, az elmélete, 

módosította a tanítási gyakorlatot, elsősorban a hallgatók 
gyakorlati képzését, ugyanakkor a tan(t.ási gyakorlatokta-

pasztalatai is hatottak az elméleti oktatásra. 
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A tanítási gyakorlat bizonyos témaköröket feleslegesnek 

ítélt meg, de felvetett konkrét kérdéseket is, melyek 

megoldására két lehetőséget látunk. Vannak átfogó prob-

lémák, amelyeket tudományos kutatások, kísérletek old-

hatnának meg, például; két nyelv párhuzamos elsajátítá-

sának pszichológiai vonatkozásai a gy rmek születésé-

től 6 éves korig; olvasáslélektani problémák a máso-

dik nyelv írott formájának elsajátításakor, a német i-

rodalmi nyelv és a német nyelvjárás,illetve a magyar 

nyelv egymásra hatása az általános iskolai alsó tagoza-

tos oktatásban. 
Egy-egy részkérdés megoldását hallgatói szakdolgozat, 

diákköri dolgozatok feladatául adtuk. Számos sikeres 
feldolgozás hasznosítható a tantárgypedagógia oktatásá-

ban is, például: A játék, játékos módszerek szerepe a 
német nemzetiségi nyelv alsó tagozatos oktatásában; Di-

daktikai játékok gyűjteménye; Német versek, mondókák az 

oktatásban; A szemléltető eszközök szerepe a német nem-

zetiségi nyelv oktatásában; A beszédtanítás követelmény-

rendszere, ellenőrzése, értékelése és osztályozása a né-

met nemzetiségi nyelvet oktató általános iskolákban; 

Német nyelvjárású gyermekjátékok, gyermekdalok, gyermek-

mondókák és mesék gyűjteménye és felhasználása az alsó 
tagozatos német nemzetiségi nyélv oktatásában. 

Értékes tapasztalatokra tettünk szert az általunk adap-

tált nyelvoktatási módszerek, eljárások, módszertani el-

vek alkalmazhatóságával kapcsolatban. 

A tanítási gyakorlatok során nyert tapasztalataink alapján 

ezek feltétlenül hatékonyabbá teszik a német nyelv kisgyer-

mekkori oktatását. Az új lexikális ismeretek elsajátítá-

sánál az az elv, hogy a lexikai ismeretek öt komponensét 

/szemantikai, akusztikai-artikuláris, optikai-grafomotori-

kus, nyelvtani és kombinációs/ különböztetjük meg,és eze-

ket lépésenként tárjuk fel, dolgozzuk fél,majd gyakorol-

juk, biztosítja, hogy a 20-24-es létszámú osztály leg- 
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gyengébb tanulója is tudja óra végére az új szavakat. 
A tartalomelmondás /Nacherzahlen/, a beszédfejlesztés 
egyik alapvető formájának tanórán, megÍlelő módszer-
tani elvek alapján,történő begyakorlása megváltoztat-
ja azt a szemléletet, hogy a rendszerint házi feladat-
ként szerepelt eddig a nyelvoktatás gyakorlatában. U-
gyanez vonatkozik az olvasás fejlesztésére szereposz- 
tással vagy a beszéd fejlesztésére dramatizálással is. 
Természetesen vannak módszerek, eljárások, melyek pon-
tositásra szorulnak. Tisztázatlan a lexikai ismeretek 
megszilárdítása analitikus olvasással, illetve a szö-
vegfeldolgozás viszonya;az írásbeli kifejezőképesség 
/fogalmazás/ fejlesztésének módjai, lehetőségei; a né-
met anyanyelv fejlesztésének módjai más órákon /kör-
nyezetismeret, ének/,• a német az anyanyelv használatá-
nak tanórán kívüli lehetőségei. 
Három éve folyik főiskolánkon német nemzetiségi pedagó-
gusképzés másfél éves kiegészítő szakon. A már működő 
pedagógusok tanulmányaikat záródolgozattal fejezik be. 
A záródolgozat tulajdonképpen gyakorlati feladat: egy 
tematikus egység teljes feldolgozása óratervek formá-
jában. Ezek az óratervek több év tanítói tapasztala-
tát és az újonnan elsajátított tantárgypedagógiai tan-
anyag ötvözetét adják, s módosítják a jegyzetben sze-
replő óramintákat. Figyelembe veszik az életkori sajá-
tosságokat, játékos ötleteket, gazdag szemléltető a- 
nyagot tartalmaznak. Ezeket a munkákat a hallgatók okta-
tásábanhasznositva kzelebb vihetjük az elméletet a gya-
korlathoz. 

3.4. A munka folytatásával kapcsolatos elképzelések 

A német nemzetiségítanítóképzés tartalmának korszerüsité- 
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sit 	tovább..módosítja a német nemzetiségi anyanyelvi 

nevelés új feladatara két nyelvű oktatás általános be-

vezetése. 
"Szocialista országaink között a nemzetiségi nyelvhaszná-

lat éppen a szocialista együttélés által támasztott köve-

telmények vonzóerejénél fogva mindinkább fejlődik, jelen-

tősége növekszik. A kétnyelvűséggel a II. világháború u- 

tán valamennyi szocialista országban a marxi-lenini nem-

zetiségi politika talaján behatóan foglalkoznak, kiemel-

ve a kétnyelvűséget mint társadalmilag hasznos jelensé-

get, a nemzetiségek jogegyenlőségét és az arra épülő 
nemzetiségi oktatást. A nemzetiségi oktatásügy területén 

való alkalmazásnak azonban több változata van. A több 
változat mindenekelőtt az adott gazdasági és társadal-

mi struktúrák sajátosságaiból, az adott nemzetiségek 
történelmi fejlődése által meghatározott helyzetből fakad. 

Ezen tényezők mellett azonban közrejátszik az a körülmény 

is, hogy a kétnyelvűségnek mint társadalmi jelenségnek és 
a kétnyelvű tanitásnak, mint a nemzetiségi oktatásügy sa-

játos pedagógiai kategóriájának számos pedagógiai, pszi-

chológiai, didaktikai kérdése tisztázatlan." /42,/ írta 

Dr. Fekete Bertalan 1975-ben. A kérdés bonyolultságát mi 
sem bizonyítja jobban mint az, hogy ezek a megállapítások 

napjainkban is érvényesek. 
"A német nemzetiségi oktató-nevelő munka szervezeti és 

tartalmi feltételeinek a fejlesztése a közoktatásfej-

lesztési programmal összhangban az NM Nemzetiségi Ön-

álló Osztálya és a Magyarországi Németek Demokratikus 
Szövetsége által jóváhagyott koncepció alapján törtérák. 

Ennek lényege a következő: 

1. A német nyelv és irodalom tanítása a kétnyelvű általá-

nos iskolákban a nyelvoktató iskolákhoz képest magasabb 

óraszámban történik. 

2. A környezetismeret kétnyelvű. 

3. Az ének-zene tanitása mind az alsó, mind a felső tago- 
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zaton - 50-50 %-os megoszlásban - német, illetve magyar 

nyelven és zenei anyag alapján történik. 

4. A történelem és a földrajz kétnyelvű; a nyelvi felté-

telek kedvező alakulása esetén a németnyelvűség elsőd-

legességének a biztosítása kívánatos, 

5. A matematika, a fizika, a kémia, a biológia, a technika 

és a rajz magyar nyelvű tantárgy, megjegyezve, hogy azok-

ban az iskolákban /és azoknál a'tantárgyaknál/, ahol a 

személyi feltételek lehetővé teszik, a tanulók meghatá-

rozott időszakonként szervezett német nyelvű összefog-

lalók keretében megismerkednek az adott tantárgy, illet-

ve tantárgyak szakszókincsével is. 

6. A testnevelés órák kétnyelvűsége kívánatos. 

7. Az osztályfőnöki órák a feldolgozandó témától, annak 

nyelvi megformálási nehézségi fokától függően német, il-

letve magyar nyelvűek. 

8. Az iskola munkanyelve német és magyar.  A tanórán kívü-

li német nyelvhasználat hosszú távon alapkövetelmény."/43/ 
E tárgyak tanításának módszertani vonatkozásai a német 
nemzetiségi tanitóképzést,így az anyanyelvi nevelés tan-

tárgypedagógiáját is módosítják, megkövetelik más aspek-
tusok figyelembevételét is. 

Két komplex egymásbakapcsolódó kutatási feladat bontako-

zik ki a leittak alapján: 
- a német nemzetiségi tanítóképzés korszerűsítése 

- az általános iskolai alsó tagozatos német nemzeti- 

ségi anyanyelvi nevelés korszerűsítése a kétnyelvű 
ség követelményének figyelnbe vételével. 

Ehhez kapcsolódik a tantárgypedagógia korszerűsítése 

Tananyagának módosítása megelőzte a tanítóképző főisko-

lák, és a német nemzetiségi tanítóképző új tantervét, 

tehát rendszerét tervezetnek tekintjük. 

A tárgy oktatásának fontos segédeszköze a német nemzeti-

ségi tantárgypedagógia jegyzete. Hatékonyságának felté-

téle, hogy megfeleljen a tankönyvkészítés didaktikai, 
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pszichológiai és formai követelményetne.k. Jegyzetünk további 

(a tankönyvkészítés tartalmi, didaktikai szempontjai, 

a tananyagfeldolgozás szerkezeti követelményei - szerinti elem-

zését(az NDK tankönyvkutatási eredményeire alapozva, a-

kadémiai ösztöndíjjal, levelező aspirantura keretében) 

profeszor Manfred Baumann irányításával folytatom. A 

munka befejezésének időpontja 1988. december. 
A még nem:teljesen összeállított elemzési szempontok-

ból megemlíteném azokat, amelyek alapján a tantárgy-

pedagógia tananyagának elemzését elkezdtem: 

- a tankönyvszöveg érthetőségének vizsgálata nyelvi 

és tartalmi szempontból; 

- az általános-specifikus-konkrét szövegrészek vi-

szonya 

- a legnehezebb szövegrészek koncentráltsága,illet-

ve szintaktikai-lexikai bonyolultsága. 

Végső 	célkittlzésünk:a munka eredményeként a német 

nemzetiségi tantárgypedagógia komplexebb, a tankönyv-

készítés tartalmi és formai követelményeinek egyaránt 
megfelelő jegyzetének elkészítése. Először a nyelvoktató 

iskolák számára készített jegyzetet dolgoznánk át. Az 

átdolgozás során figyelembe vennénk elemzési.k eredmé-

nyeit: 
- A tananyagösszeállítás metodikai koncepcióit kö- 

vetkezetesebben kell érvényre juttatni. Elsősor-

ban 6-10 éves gyermek tanulási sajátosságait kell 

szem előtt tartanunk. Külön figyelmet kell szen-
telnünk a nemzetiségi vonatkozások erősítésének; 

a német nyelvjárás szerepének, illetve a nemze-

tiségi hagyományok ápolásának az oktatásban. 

- A módosított tananyagot az alapvető pedagógiai, 

pszichológiai, didaktikai /idegennyelv-oktatás/ 

fogalmak jegyzéke; dalok, versek, mondókák, já-

tékok gyűjteménye egészíti ki. 
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- A tanítási gyakorlatok tapasztalatai alapján az 

átdolgozás fontos követelménye: a módszerek, el-

járások pontosabb leírása; a mintaórák konkrétabb, 

részletesebb kidolgozása. 

- A tankönyvkészítés didaktikai, pszichológiai, formai 

követelményei a témakörök módosítását vonja maga u-

tán. Várhatóan meg kell oldanunk a nyelvi szöveg 

egyszerűsítését, az elméleti, tananyag gyakorlati 
feladatokkal való kiegészítését. 

- Az új jegyzet megírása munkacsoport feladata, meto-

dikus, tantárgypedagógus szakemberen kívül, gyakor-

ló pedagógusok bevonását is tervezzük. 

A tananyag folyamatos tartalmi korszerűsítése, a kétnyelvű 

oktatás követelményeinek figyelembevételével, feltételezi 
a német nemzetiségi tanítóképzés korszerűsítését, az alsó 

tagozatos német nemzetiségi anyanyelvi nevelés megfelelő 

elméleti alapokon történő fejlesztését. 
Átfogó célkitűzésünk /a következő öt év kutatási terveinek 

keretében, tanszéki feladatként/ a német nemzetiségi ta-
nítóképzés társadalmi igényeknek megfelelő, korszerű tan-

tervének, programjának, tananyagainak, szükséges jegyze-
teinek kidolgozása; az alsó tagozatos anyanyelvi nevelés 

alapjainak a megteremtése, a kétnyelvű oktatás tantárgy-

pedagógiájának kidolgozásával. 

Dolgozatunkat e fontos politikai, társadalmi feladat meg-

valósításában első lépésnek tekintjük. 
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Erl uterung 'eini`er 3e;riffe der P ida ;ogik, Psycholo ie,  
Didaktik /Fremdspra.chen, did .a__tik/ für dac Fach :"ethodik  
des Unterrichtes Deutsch als '`uttersprache in den unte- 

ren i°_lassen der Grundschule  

Aktivierung, Aktivitdt  

Aktivitdt irn spezifisch didaktischen Cinne kennzeichnet  

als Persönlichkeitseigenschaft eine wichtige Verlaufs-  

qualitdt der Schtilertatizkeit, die sich im zur:ehmend  
be.*ju3ten, selbstndi6en, disziplinierten und zielstre-  
bien Lernen 	Aktivit-;.t des Schülers kann sich  
in ver: chie:7.enen Formen zeigen, z.3. intellektuelle,  
emotionale oder sensomotorische hl.tivit'At, unabh;ingig  
davon, ob es sich um vorwie;eend rezeptive, reproduktive  

oder produktive 	hwndelt.  
Als Aktivierung-  im Unterricht werden vielf  .ütize FührunL:s-  
ma3nahmen des Le':_~rers bezeichnet, die a!:f die ;seckun€ und  

Erhaltung der Aktivitt des Schülers ~erichtet sind. Auf  

die Ykti vit:i t der Schiller haben á  ufgaben, Zielorientie-  

r :.n,sen, '.-otivierunUen, Unterrichts,iethoden und Koopera-  
t  i on: for:~en besonderen Einflu5. Zwischen Aktivierung und  

2::_tivit 7.t der Schiller bestehen `esetzmige Zusa.mmenhnLe,  

die sich dLls der i,'ie.le'_=ti'_t von :ehr^-,T'i und. Lernen, von p •:'.-  

dz,oGischer T-:lhrung und `'e_1_bstt tiokc-it er ,,eben.  

::r.leignung, Aneignungs, roze6  

Der 3e`riff t:neignung H ennzeichnet einen Grund:_7echa.n.ismus  

der oli ~ sio-psychischen Entwicklung des _ .ef_cchen. •Da.'cei  

scielt   	Te,;c _ des '  eZsc:aen  eme  s.- , sArtliche Rolle.  
7;;  r den chaler _ et der L':nt -rric'nt var allem ein  
r_un~ sy r~.~ er, 

 

d.h., dEr Schiller eivnet sich durch vielsei-  
~~ ̀ E '~̀ '  . ti cs:`::3it ,rundle_nde, ver6e6enst c.ndlichte .'iE;;ens- 
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kr:fte des Menschen an and verwandelt diese dabei in 

lebendige Persönlichkeitseigenschaften zurück /Ver-

innerlichung, Interiorisation/. Zugleich ist die Tö.-

tigkeit des Schülers im Unterricht auch Vergegen-

stdndlichung /Entdu5erung, Exteriorisation/ Wesens-

krdite, so da3 der Aneignungsprozeb immer eine dia-

lektische Einheit von Verinnerlichung and Ent:i,t0e-

rung ist. Der Kern des Aneignungsprozesses im Unter-

richt ist der Erkenntnisprozeb des Schülers. 

Anwendung 

Die Anwendung ist als eine besondere Form der Festigung 

und als eine didaktische Funktion anzusehen, die auf die 

i ieruasbildung und Entwicklung der Pd.higkeiterichtet 

ist. 

Die Anwendung kann sowohl auf praktischer als auch auf 

theoretischer Ebene erfolgen. Aus erkenrntnistheoreti-

scher Sicht ist Anwendung auch Bestandteil des Auf-

steigens der Erkenntnis vom Abstrakten zum theoretisch 

durchdrungenen Konkreten. 

Beim Anwenden des Gelernten erlangt der Schuler eine 

hohe Distponibilitd.t seiner Kenntnisse und Fertigkeiten. 

Im Unterrichtsproze ist die Anwendung gesetzmd.3ig mit 
anderen Forman der Festigung und anderen didaktischen 

Funktionen verknünft. 

Aufgabe 

Der Unterrichtsproze3 ist hdufig ein Aufgabenlösen. Der, 

Lehrer stelit durchdachte Aufgaben, die Schüler Ibsen sie. 

Somit ist die didaktische Kategorie Aufgabe aus der Sicht 

des Lehrers ei=n Führungsmittel, aus der Sicht des Schülers 

eine zu bewltigende Anforderung. Das Aufgabenlösen folgt 

in der Regel einer Grundstruktur. 



- Verstehén und ! nnehmer_ der Aufgabe, 

- Vorbesinnung fur die Lösung, 

- Ausfiihrung der L:isungshandlung. 
Das Aufgabenlösen trdgt dazu bei, den Schülern Techniken 

und Methoden des Lernens zu vermittein. 

Au3erunterrichtliche Lehr- und Lernprozesse 

Au3erunterrichtliche Lehr- und Lernprozesse verlaufen 

au5erha.lb des Unterrichts. Wesentliche filerkmale au3er-

unterrichtlicher Lehr- und Lernprozesse sind: 

- vorwiegend indirekte Lernprozesse; 

- Freizeitcharakter/Freiwilligkeit des Lernens sowie 

verú.nderte Lernmotivation der Schuler; 

- Vielfalt der Formen des Lernens unter ver.nderten perso-

nellen, örtlichen und zeitlichen 3edingungen; 

- kollektiv-kooperative Schülertdtigkeiten sind verst rkt; 

- Lehrakte sind Elernente der Organisierung des vielge-

staltigen kollektiven Lebens, 

Bewertung 

Die Bewertung wird als Oberbegriff fur vielfö.ltige Mae-

nahmen des Lehrers zur Einschö,tzung /Wertung/ der Leistun-

gen and des Verhaltens der Schuler gebraucht. 
Wesentliche Formen der Bewertung sind: 

1. Bewertung durch :irnik, Gestik and ander'eu3erungen 

des Lehrers; 

2. Bewertung durch mündliche ?'orturteile; 

3. Bewertung durch Zensuren /Leistungs- and Verhaltens-

zensuren/; 

4. Bewertung durch schriftliches Worturteil /Beurteilung, 
Charaktaristik/. 

Die Bewertung erfolgt pf,dagogisch richtig, wenn sie die 
weitere Entwicklung der Schiller fördert. 



Dabei ist die 3ewertung sowohl ein Mittel zur Information 
als auch ein p=idagogisches Mittel zur Sti_mulierung seiner 
Aktivitö.ten. 
Von der Bewertung sind alle die MaSnahmen zu unterschei-
den, die zur Feststellung des jeweils erreichten Ent-
wicklungsstandes der Leistungs- and Verhaltensqualitö.ten 
der Schuler dienen /z.B. Kontrolle oder Leistungsermittlung/ 
and die der Bewertung vorausgehen. 

Biidung 

•Auf einer bestirimten Stufe der gesellschaftlichen Ent-
wicklunE gird Bildung zu einem Bestandteil der Erziehung 
in weiten Sinne. Der Begriff Bildung bezeichnet sowohl 
den Prozel3 der Aneignung eines bestimmten Systems der 
in den Naturwissenschaften, den Gesellschaftswissen-
schaften and den Wissenschaften vom Denken verallgemei-
nerten Kenntnisse sowie die Aneignung des Könnens and 
bestimmter Pertigkeiten als auch das Erb ebnis der An- 

. eignung, ein bestimretes Niveau der Kenntnisse. 
Hauptweg and Haupt Mittel fur den BildunE serwerb ist der 
Unterricht. Daneben 'oeginnt die Selbstbildung, da3 heist 
die celbstst:dndige Aneignung von wissenschaftlichen 
Kenntnissen ohne Hilfe des Lehrers, eine immer grö3ere 
Rolle zu soielen. 
Entsprechend dem Chü.rakter der Vorbereitung auf das Le-

ben and die Arbeit unterscheidet man Allgemeinbildung 
and SpezialbildunE. Die Allgemeinbildung gewhrleistet 
den Erwerb von Kenntnissen, von Können and Fertigkeiten, 
die jeder °'en.sch unabh.ngig von seinem Beruf braucht. 
Die Spezialbildung dient einer bestimmten beruflichen 
Vorbereitung /Ingenieur, Arzt, l'eldagoge usw./. 
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"ildungswesen 

Das 3ildungswesen hat die Aufgabe, Menschen zu erziehen 

und auszubilden, die, mit solidem Wissen und  Können aus-

gerüstet, zu schöpferischem Denken und selbstö.ndigem 

Handeln bef .dhigt sind, deren marxistisch-leninistisch 

fúndiertes Weltbild die persönlichen Überzeugungen und 

Verhaltensweisen durchdringt, die als Patrioten ihres 

sozialistischen Vaterlandes und proletarische Inter-

nationalisten fiihlen, denken und handeln. 

Das 3ildungswesen dient der Erziehung und Ausbildung 

allseitig entwickelter Persönlichkeiten, die ihre 

Pdhigkeiten und Begabungen zum Wohle der sozialisti-

schen Gesellschaft entfalten, sich Burch Arbeitsliebe 

und Verteidigungsbereitschaft, durch Gemeinschaftsgeist 

und das Streben nach hohen kommunistischen Idealen aus-

zeichnen. 

Deduktives Vorgehen im,Unterricht 

In der Alteren Logik wird unter Deduktion das eehlu5- 

verfahren vom Allgemeinen zum Besonderen und Einzelnen 

verstanden. In der neueren Logik verstehen wir unter 

deduktiven : chlur3folóerungen soiche, die logisch zwin- 

gend sind, also kein ;,_oment der Wahrscheinlichkeit eines 

Irrtums enthalten. In der Didaktik verstehen wir unter 

Deduktion den logischen Aufbau eines Unterrichtsabschnit-

tes, der gekennzeichnet ist durch: 

- Bereitstellung einer allgemeinen Erkenntnis /Gesetz, 

Prinzip, Regel/, 	 . 

- Analyse eines neuen Gegenstandes mit dem Ziel, die• 

Bedingungen für die Anwendung dieser allgemeinen Er- 

kenntnis zu ermitteln, 

- Erkennen der Anwendungsbedingungen und Amwendung der 

allgemeinen Erkenntnis bei der K1dxung einer wesentlichen 



Frage des jeweiligen Gegenstandes oder Beispiels, 
- Darstellung des Ergebnisses des deduktiven Vorgehens. 

Erkenntnisprozel3 im Unterricht 

Vom Gtandpunkt des Schülers aus•ist der Unterricht vor 
allem ein Erkenntnisproze5, der vom Nichtwissen zum 
:Nissen, von unvollst .ndigem und weniger tiefem zu im-
mer vollstbndigerem, vollkommenerem und immer tieferem 
Wissen führt und der vom Lehrer zielstrebig und mit 
p.dagogischen Mitteln zu führen ist. Die Fizhrung des 
Unterrichtsprozesses auf der Grundlage der Einsicht 
in die Gesetzm ,3igkeiten des Erkenntnisprozesses ist 
ein Wesensmerkmal der Wissenschaftlichkeit des Unter-
richts. 
':'lichtige, im Unterricht zu beachtende gnoseologische 
Gesetzm 5 igkeiten betreffen die Einheit von si rnlicher 
und logischer Erkenntnis, von Konkretem und Abstraktem, 
von Emotionalem und Rationalem, von Theórie und Praxis 
u.a. Der unterrichtliche Erkenntnisproze5 kann nur aus 
dem Zusammenhang von Bewu3tsein - Denken - Sprache heraus 
richtig verstandem.werden. Die Gesetzmd ig.eiten des Er-
kenntnisprozesses werder_ in Unterricht durch spezifische 
Wirkungsbedingungen modifiziert. Dazu z.hlen: 
- Die im U.nterrichtsproze anzueignenden Erkenntnisse sind 
durch die ge elschaftliche Praxis als wahr bestdtigt. Die 
Objekte der Erkenntnists.tigkeit der Schiller existieren 
nicht nur als objektive Realitt, sondern auch als in 
sprachlicher Form ausgedrücktes Wissen Uber die objektive 
Realit .t. 

- Der unterrichtliche Erkenntnisproze vert: uft ureter 
Fiihrung des Lehrers, der im Besitz der von - den üchülern 
anzueignenden Erkenntnisse ist. Ilatizrliche und resell-• 
schaftliche Prozesse tréten dem Schiller zumeist nicht 
in ihrer realen Existenz und reichen Vielfalt entgegen, 
sondern in didaktisch aufbereiteter Form. 



- Unmittelbares Ziel des Erkernntnisprozesses im Unterricht 

ist die Aneignung von f'r`issen und Wissenssystemen sowie be-

stimmter Könnenstqualititen als Komponenten und Mittel der 

allseitigen Persönlichkeitsentwicklung. 

- Die Erkenntnistdtigkeit im Unterricht vollzieht in stan-

diger Kornrnunikation und Kooperation zwischen Lehrer und 

Schülern sowie unter den Echülern. Sie ist eng mit Er-

kenntnistb.tigkeiten au3erhalb.des Unterrichts verbunden 

und wird durch diese beeinflu3t. 

- Der Unterricht als Erkenntnisproze3 ist stets in Ein-

heit mit anderen Prozessen /libung, Uberzeugungs- und 

Verhaltensentwicklung, didaktisch-erzieherische Regula-

tion u.a./ zu sehen und zu gestalten. 

Die besonderen Hennzeichen des unterrichtlichen Er-

kenntnisprozesses erll?ren sich aus der pddagogischen 

1Punktion des Unterrichts. 

Erkenntnisprozesse in Unterricht sind notwendiger und 

st; ndiger 3estandteil des geschichtlich-sozialen Er-

kenntnisprozesses der Menschheit. Sie dienen der Ver-

mittlung der Grundlagen der 'cissenschaften und darvit 

der Portführung der Produktion, der "Tradierung" der 

wi.senschaftlichen, künstlerischen u.a. gesellschaftli-

chen Titigkeiten von Generation zu Generation. 

Erziehung 

Erziehung ist der allge.,leinste und umfassendste Degriff 

der Pwdagogik, und es gibt für sie verschiedene Defini- 

tionen. Am weitesten verbreitet ist die Ansicht: Erziehung 

sei tine beabsichtigte- organisierte Einwirkung der Er- 

wachsenen auf die Hinder mit derm Ziel ihre physischen 

und geistigen Krdfte zu entwickeln. 

Erziehung im weiten Sinne ist die zielgerichtete, organi-

sierte Entwicklung der körperlichen und eistigen ..r:ifte 



des ?:_enschen, die Herausbildung seiner Weltanschauung;, 

seiner sittlichen Haltung, seiner i3.sthetischen Ideale 

und Neigungen, sie umfa3t sowohl Bildung und Unterricht 

als auch das, was üblicherweise Erziehung im engen Sinne 

genannt wird. . 
Erziehung im engen Sinne /die Erziehungsarbeit/ ist die 

Herausbildung mittlicher Ideale, Normen und Beziehungen 

und einer dsthetischen Einstellung zur Wirklichkeit, 

sowie die Leitung der körperlichen Entwicklung. Diese 

Arbeit erfoigt bekanntlich nicht nur innerhalb, sondern • 

auch au3erhalb des Unterrichts- und Bildungsprozesses. 

Erziehungsproze3 

7'ir verstehen ur_ter dem Erziehungsproze3, die dem in 

Ubereinstimmung mit den Zielen und Aufgaben der Ge- 
sellschaft eine organisierte, zielgerichtete Einwir-

kung a.usgeübt wird, deren Endergebnis die Formung einer 

Persönlichkeit ist, wie sie die Gesellschaft braúcht und 
wie sie der Gesellschaft nutzt. 

Die Formung der Persönlichkeit als Proze3 des Werdens 

der Persönlichkeit ist natürlich nicht nur Ergebnis der 
Erziehung sondern auch ein Ergebnis der Entwicklung. 
fie  schlie5t sowohl organisierte erzieherische Einwir- 

kungen als auch andereEinflül3e ein, die in starkem 

::=a3e s -oontan wirken. 

Der Erziehungsproze3 ist darauf gerichtet 

- eine vielgestaltige und vielseitige Tdtigkeit der 
Schuler zu organisieren; 

- die kollektiven Besziehung,en der  Schiller  im Lern- und 
Arbeitskollektiv für die normung einer sittlich wert- 

vollen Persönlichkeit zu nutzen; 

- notwendige und vielseitige Beziehung:.n zur Umwelt 

besollders aber zu den _'.°enschen zu schaffen;  
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- jene Willensqualit:.ten und  jene sittlichen, dsthetischen 

und physischen Eigenschaften herauszubilden, die im ge-

sellschaftlichen Leben benötigt erden. 

Durch die sozialistische Bildung und Erziehung werden 

au5er weltanschaulichen und sozial-ethischen auch in-

tellektuelle, physische, polytechnische und musisch-ö.sthe-

tische Komponenten sozialistischer Persönlichkeiten ent- 

wickelt. Der gut organisierte und klug geführte Erziehungs-

proze$ tr.gt dazu bei, day sich der Schuler wertvolle Er-

fahrungen in bezug auf das Leben, die T,tigkeit und den 

Umgang mit anderen Yenschen aneignet. 

Diese Erfahrungen, die aktív genutzt und shindig ange-

reichert werden, bilden die Grundlage der Persöniichkeits-

formung. 

Fdhigkeiten 

Die F higkeiten sind relativ verfestig.te and mehr oder weni-

ger generalisierte, fur die Persönlichkeit snezifische Be-

sonderheiten des Verlaufs der psychischen Tdtigkeit, die den 

"enschen fiir eine bestimmte, historisch ausgebildete Art 

menschlicher T?:itigkeit mehr oder weniger geeignet mache_n. 

In komplizierter Verflechtung mit anderenPersönlichkeits-

eigenschaften stollen Ehigkeiten wesentliche Leistungs- 

voraussetzungen der, die im Grad der ;`chnelligkeit,Leichti -

keit, Qual itdt der Aneignung and Ausführung ciner Titigkeit, 

in der ';leite der b2rtragung and im Grad der Produktivit .t 

and Griginalit..t der Ta tigkeit bei neuartigen Anforderungen 

zum. Ausdruck tionimen. 

F ihigkeiten wirken mit J enntnissen, ?ertigkeiten, Gewohn-

heiten, Willem ei,eenschaften zusammen. 

In die F higkeiten gehen qualitative 3esonderheiten des 

Verlaufs psychi cher Prozesse eir_. Dazu ehören solche Ver-

laufsqualitdten der geistigen Tdtigkeit wie z.3. Reaktions- 
. geschwindigkeit, Beweglichkeit, Sensibilitdt,GenaüiEkeit, 
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Besonderheiten in der TUtigkeit Wahrnehmungsbereiche, der  

Sprache, des Ged :ichtnisses u.a. Die an  einer T:3.tigkeit  

beteilioten Fdhigkeiten stellen immer einen ganzen Komplex  

von Besonderheiten des Verlaufs der psychischen Tdtigkeit dar.  

Unter dem Aspekt des Allgemeinheitsgrades der Tdtigkeit kann  

man allgemeine F::.higkeiten, /ldiveau des Abstraktionsvermö-  
gensf bereichsspezifische Fdh.igkeiten /z.B.künstlerische/  

fach- und b¢eu.fspezifische Fdhigkeiten /z.B. mathematische/.  

In der realen :nenschlichen Ttigkeit treten diese. Fdhig-  
keiten unterschiedlichen Allgemeinheitsgrades in Einheit  

• und gegenseitiger Durchdringung auf, d.h. jeder Mensch ver-  

fügt über Tdlzigi{eiten aller drei .Fategorien, allerdings in  

ganz unterschiedlichen Ausprdgung und Proportion.  

Kan kann rdhigkeiten allerdings auch danc.ch unterscheiden,  

ob sia bei alien _:.enschen mehr oder weniger ausgeprö.gt  - 
- vorhanden sind oder nur bei ma,nchen auftreten. In diesem  
lassen sich allgemeine und besondere T'dhigkeiten unter-  
scheiden /z.3. Fdhigkeit literarischen Schaffens/. Die  

Beziehungen von allgemeinen und besonderen Pdhigkeiten  

können induviduell sehr unterschiedlich sein. Die per-  
sönlichkeitsspezifische Fdhigkeitsstruktur unterscheidet  

sich von Mensch zu Mensch in mehrfacher Hinsicht, wobei  
Richtung, Niveau, Stabilitdt, Weite der Wirksamkeit der  

F  dh.ig=Leiten, und ihre :'lechselbeziehungmn au3erordentlich  
vielfdltige irnterindividuelle Unterschiede aufweisen.  

Hinsichtlich des Ausprdbungsgrades•unterscheidet noch Ta-

lent  und Genialitdt. Unter Begabung ist dagegen die Ge-  
samtheit der Fdhigkeitpn eines - ::enschen in ihrer indivi-  
duell einm~.~ ligen Struktur und Ausprdgung zu verstehen.  

Die Entwicklung der Fdhigkeiten wie auch anderer psychi-

scher Eigenschaften der Persörilichkeit ist beeinflu3bar,  
alierdings nur über die Gestaltung der eigenen Tdtigkeit  

des jeweilidenUenschen und über einen relativ langen 	. 

Zeitraum hinwep. In diesem Sinne kann man von 3efdhigung  
sprechen. Die oei einem T'enschen - im Proze3 der bisherigen  
Entwicklung entstandenen Fdh.ígkeiten sollten bei Leistungs-

anforderungen.an ihn und bei der Bewertung seiner Leistungen  

möglichst differenziert beri.icksicntibt werden. 	 . 
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Fdhigkeiten, sprachlich-geistige 

Sprachlich-geistioe FHhigkeit ist eine allgemein menschliche 

Fdhiokeit, sie ist Voraussetzung für jegliche geistige Tdtig- 

keit. Dieser allgemeine Charakter ergibt sich daraus, daj in 

Abhdngigkeit von den Funktionen der- Sprache die menschliche 

Sprechtdtigkeit als ein Prozel3 angesehen werden mu5, in dem . 

die Sprache vom Menschen mit dem Ziel angewandt wird, ge-

sellschaftlich -historische Erfahrungen.weiterzugeben und 

sich anzueignen, zu kommunizieren oder Handlungen zu planen. 

Sprachliche Fdhigkeiten bestimmen den Ablauf sprachlicher 

T_itigkeiten. In diesern Sinne wird unter sprachlichen Fö.hig- 

keiten auch das Vermögen zur Ausführung sprachlicher Tü.tig- 

keiten verstanden. Sprachliche Fö.h.igkeiten hdngen von den 

spra.chlichen Kenntnissen ab und beziehen sich auf den kojI;i - 

tiven und kommunikativen Aspekt der sprachlichen Tdtigkeit. 

Unter dem kommunikwtiven Aspekt wird zwischen F:i.higkeiten 

zur Rezeption und Tdhigkeitea zur Produktiom von Sprache un- 

terschieden. Beide Fdhig keiten bedingen sich wechselseitig. 
Unter sprachkomrnunika.tiver_ Fdhigkeiten selbst verstehen wir 

komplexe Leistungseigenschaften, die an die Ausführung sprach- 
liche Handlumgen gebunden sind. Sie schlie3en. das 3ewu3tsein 

wesentlicher Seiten der Kommunikationseigenschaften, das Er- 

fassen der Koammunika.tioilsaufgabe sowie die Herausbildung ent- 

s arechender kommunikativer Intentionen eberiso wie wie die 

Bereitstellung und den Einsatz der entsprechenden sprachli- 

chen '_ittel ein. 

Fertigkeiten, Automatismen 

Pertigkei ten sind aus ursprünglich willhürliche Handlungs- 

formien durch iTbung entstandene automatisierte und stabili- 
sierte Systeme se^somotorischer 1,:opplur±gen zur Steuerung 

umgrenzter Handlungsa.blAufe, die in komple.rere HandlungEn 

eingehen. Fertigkeiten sind automa.tisierte K_omponenten des 

bewu3ten menschlichen Handelns. Automatisierung von T etig- 

ke'iten bedeutet jedoch nicht völlige Ausscha.ltung der be- 
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wu3ten Kontrolle. Sobald beim Ablaut von Schwierigkeiten 

oder Fehlerauftreten, wird die Handlun ; analysiert mit 

dem Ziel die Ursachen zu erkennen und zu beseiti;en. Der 

Begriff der nertigkeit künn auf "alle Handlungen oder Akte, 

also auch out Denkoperationen ausgedehnt werden" /RUBINSTEIN 

' 19o8/. Durch Fertigkeit ist es dens Yenschen möglich, T::ztig-

keiten angepa3t und zugig auszuführen und das Beobachtungsfeld 

zu erweitern. Voraussetzungen für den Fertigkeitserwerb sind: 

systematisches Aneignen on Penntnissen, zweckentsprechendes 

Training von Teiltdtigkeiten, :cositive 2bungsmotivation, 

selbstkritische Einstellung. Bei der Entwicklung von Fer-

tigkeiten wirken die Gesetzmigkeiten der Interferenz bzw. 

der `._"bertragung. Von den `'ertigkeiten werden die Gewohnhei-
ten unterscheiden. 

rertiokeiten, sprachliche 

Sprachliche FertiL.k yiten and sprachliche Gewohnheiten sind 
automatisierte Komponenten der bewu3ten sora.chlichen TAtic-

keiten, die auf der Ausbilduiig von Etereotypen beruhen. Zu 

den snrachlichen Fertigkeiten gehören die Sprechfertigkeit, 
die Schreibfertigkeit and die Lesefertigkeit. 

Die Rierarchie der linquistischen Beschreibungsebenen and 

ihre Abh: rgigkeit voneinender ist ouch fiir die Gestaltung 

and Burchführung von Ubungen im Rahmen der E twicklun g 
sprachlicher `'ertigkeiten bedeutsam. Um korr:runikative Ab-

sichten ausdrücken zu lernen, bilden zuneist S=dtze odor 

'tee! to die jbungs,. rundl a .ge . Aber im Interesse der Isolierurng 
von Schwierigkeiten and der Erziehung einer automa . tisierten 
Any.endunsbereitschaft 1st es notwendig, die Aufinerksamkeit 

beim Uben. auf >chwerpunkte, auf textliche oder ::ynta.ktische, 

s•m:.nti;che, riorohologische, phonetisch-intonatorische 

Keon.tnisskomponenten zu konzentrieren. 
?m die Entwicklung entsprechender sprachlicher Fertigkeiten 

zu erreichen, Boll der 1,ehrer nicht einseitig Uben, sondern 

sowohl bungen reproduktiv-produktiven als auch solche pro- 
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duktiven Charakters ansetzen, welter analogiebildende 
Reihungen vor differenzierenden Amwendungen ausführen 
lassen. 

Festigüng 

Festigung ist eine komlexe didaktische Funktion des Un- 
terrichtsprozesses und zugleich Prinzip des Unterrichtens. 
nestigung urnfa$t alle didaktische Prozesse und Ma.lans.hmen 
/z.3. Wiederholung, tIbung, Anvvendun;, Reaktivierung, áyste-
matisierunz_;/, die darauf gerichtet sind, dab die Schüler 
sich das geforderte Wissen und Können verfügbar aneignen, 
dala sie sich das i7esentliche sicher eiia.pragen und dann 
dauerhaft reoroduzieren bzw. anwenden können. 
Gleichzeitig sollen sich dadurch bei ihnen Einsichten, 
Überzeugungen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen usw. ziel- 
ad:iquat entwickeln. 

Funktionen, didaktische 

Didaktische Funktionen kennzeichnen vlesentliche Aufgaben 
/oft ouch als Etappen, Glieder oder Phasen bezeichnet/ des 
U_3terrichtsprozeswes. Sic sind aus Gesetzmö.l3igkeiteii des 
Lern- und Erkenntnisprozesses abgeleitet und widerspiegeln 
den vollstú.r:digen Aneignungsproze3 des Schülers. 
Didaktische Punktionen erscheinen im Unterricht in unter-
schiedlicher Auspr3gung und Kombination. 
Pei  alien K omgin`3.tionsmöglichkeiten gibt es folgende typische 
Erscheineungsformen der dida.ktischen runktionen: 
1. Eine didaktische Fu:zktion erschein= als dominierende Aufgabe 
eines Stundenabschnittes. 
2. Eine didaktische Funktion erscheint als untergeordnete 
l':omoonente einer anderen /z.3. ist die "`iederholung als 
untergeordnete Kom.ponente in der Anwex.tdung entha.ltera./. 
3. iine dida'.:.tische Tunktion gibt einer dominierenden ein 
spezifisches Geprge /z.D. sprechen wir von Systema.tisie- 
rungsübungen, d.h. von Übunge.z, die der SJstemu.tisierung 
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und Entwicklung von Systematisierungsfdhigkeiten dienen/.  

4. Eine didaktische Funktion gibt einer ganzen Unterrichts- 

stunde ein bestirirntes Gepr.ge, so da3 -wir von einem Stunden-

typ sprechen können /Einführung;sstunden, iJbungsstunden/.  

Die Auswahl und  Kombination der Funktionen ist nicht fest-

stehend, aber auch nicht willkürlich; sie ist vor allem 

vom Unterrichtsziel, von den Schuler-Stoff-Beziehun en und 

materiellen Voraussetzungen des Unterrichts abhingig. Das 

SzTstemoder didaktischern Funktionen bezieht sich stets auf die  

Realisierung eider Stoffeinheit und mu3 deelzufolge nicht im  

Rahmen nur einer Untcrrichtsstunde verwirklicht werden. 

Gewohnheiten 

Gewohnheit ist 	wie die Fertigkeit eine autorn.atisierte,  

stabilisierte, eng umschriebene oiler komplexe  Handlungs- und 
Titi`keitsform. Sic ist die im Lauf der Ontogenese durch 

wiederholte Har:dlungen und  Froze der Gewöhnung bewu3t oder  

unb;wu3t erworbene Verhaltensweise. Die Gewohnheit wird als  

wia.edlungsantrieb :nit bedürfnisartiger Realisierungstendenz  

wirksam.  

Verha1tensgewohnheiten gibt es auf den verschiedensten E-

benen der praktischen, theoretischen und sozialen Handlungen, 

z.73. alti Lern- und. Ar ?eitsgewohnheiten oder íDenkgerJohnheiten.  

Die charakter- und persönlichkeitsbildende Rolle der Gewohn-

heiten wird noch dadurch unterstrichen, da3 sip bei Heran-

wa.chsenden reletiv stabile Verhaltensformen und jeweils  

individualltypisches Verhalten entwickeln, die schlie3lich 

zu Charakterzügen der Fersönlichkeit, zu Handlungsantrieben  
ihrer Titigkeit zu selb tverst:ndlichen Verhaltungsregula-

tiven verden. Gewohnheitswerden ist sowohl vom subj >ktiv  

erlebten 3edeutungs- und '::"ertgehalt des IIa ndlur_gszieles  

als auch von der urteilenden wertenden Stellung;snahme der  

Umwelt zurn Verhaltensrasultat abh:= neig. Die Entwicklung von  

Gewohnheiten beginnt nraktisch mit demo Tage der Geburt als  
no twendige Gew  ~hnung an be s tir_ mt ge ante  te Le bens- und Tfi- 
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tig'_.eitsbedingurngen. Die Gewohrheitsbildung als pi=idago;`i sch  

vcrmittelter 2roze3 a.-nfa t den Vorgang des intendierten  

Angewöhnens and des Abgewöhnens bzw. des Um;ewöhnens.  

Gewohnheiten, sprachliche  

Über die :toile der sprachlichen Gewohnheiten iLn Eremd- 

sprachenunterricht sind verschiedene Auffassungen zu 

finden. 

Einerseits sin.d sie als integrale Bestandteile des sprs,ch- 

kom-nunik:ativen Könnens unter psychologischem Aspekt ge-  
kennzeichnet. Ihre Herausbildung ist nicht das Ziel.spe-  
zieller Ubungen im Pre:ndsprachenunterricht. 

:Iach der Auffassung, da.3 sprachliche Gewohnheiten als  

gleichartioe Gteuerungsabldufe der sprachlichen Tatigkeit  
unter Eleichartigen inneren und . -iu3eren Bedingungen bewir-

ken, sind sic fiir die Ausbildung von spruch.lichen Ha.ndlungs-  

mustern bedeutsam.  

Im Unterschied zu den rertigkPiten schlie3en Gewohnheiten  
jedoch ein w3pdürfnis nach eritsprechender riandlungen ein.  

Ez ist so für die Ausbildung vom spr:-wchkornmunlikativen Könrnen  
vorteilhaft, t•renn es den gchülernz zur Gewohnheit wird z.B.  
jede 	zur Anwendung und jlervollkommnurng ihres  
sprachko::anunikativen Könnens zu nutzen, eine :.~otwendige  
:Titteilung fre:ndsprachig, zu bewdltigen oder Wörterbuchge-  
brauch s,o _trolldurchsichten. Ins:g`samt können sich uewohnheiten  
so a.uswirken, da3 das Abweichen vom gewohnten Verlauf als  

Störung empfunden und in der gewohnten Weise korrigiert gird.  

Ha.ucaufgeben  

Lau: aufgaben erwachsen aus den dida,tischen Zielsetzu: ;en des  

Unterrichts, sind organischer Bestandteil des Unterrichts und  
werden au3erhalb der Unterrichtsstunde gelöst. Sie sind we-

sentliches Element des ganztdtigen p::dagogischen Prozesses;  
sie verbinden Untsrricht und au3erunterrichtliche Arbeit  
miteinarder. 	 . 
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`'iichtige Funktionetl der I-ia.usaufg:lben: sind:  

- die ';ieiterführung des Lernprozesses;  

- das Uben und Anwenden von ;,'issen und Können;  
- die Unterrichtprozesse vorbereitende, begleiternde  
und vertiefende Funktion;  
- die Gewöhnung der Schuler an regelmA3i;es, pla.nmU3iges  
und weitgehend selbstü.ndiges Lernen und Arbeiten;  

- die Rückkopplungsfuni'_ction im Unterrichtsproze3;  
- die komrnunikative Funktion im Verh:Altr_is von Schule  
und Llte.rnnha .us  .  
Iiausa.ufga.ben lassen sich unter verschiedenen Aspekten 1slassi-  
fizieren:   

- nech den didaktischea? Funktionen /Vorbereitungsa.ufgaben,  
Aufga.bc.1 zur Erstaneignung, zur Erweiterung und Vertiefung  
des ,;issens und Könnens, SJ steznatisierungs-, Anwendungs-  
un,d Tbungsaufga ben/ ;  
- nech dem Charakter der Schiilerttigkeit /rezeptiv, repro-  

duktiv oder -aroduktiv/ und den einzusetzenden Verfahren  

/nufga.ben zur Arbeit mit dem Buch, zur sprachlichen Ge-  
staltung, zur technischen Gesta.ltuno, zur Ti.ateria.lsa.mmlung,  
3eobachtungs- und Erkundungs-, Untersuchungs- und Experi-  

mentalauf;aben, :AÖrperübungen, ':sthetisches bzw. k'.instle-  
risches Gestalten  u.a../;  
- _i<::.ch  den A_Zforderungsniveau hinsichtlich der Selbstdndig-  
keit, 'omplexit'i t u_ld schöpferischer 2.nteile /nachgestaltGn-  
dy, wiederholende Auf`abenz, ei_?füche und kompliziertere ü-  

bungs- und riíiw e:_dun`sa.ufg._Lbenn; mehr algOrithmiisch bzw.  

heuristisch zu lösende riufgaben; _iufga.ben, deren Lösung  

den Ei,nsa.tz ;itehr oder we -r.iger verschiedener Eenkoperc;,tio-  

riena u-.1d Verfahren v:rlangen usw./;  
- ne ch der Zeitdauer /1_urzfristi ~e unc? .Mehr oder weniger  
la..iaTrititige Auf,a benn/;  
- n..ch der Verbindlichkeit /oblig.: ..tori:.ch,  freivaillig/; 
- nac'.i dc,a Crud der :ooperetion /individuell, paarweise oder  
ir Gruppen von drei und mehr Schiiler:.l e.ufgc,bengleich bzw.  
a .ufL- a.be -:nverschiede.n und  : rbeitsteiiig zu lcsende Aufgaben/.  
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I_.duktivns Tlorgehen im Unterricht  

In der Jlteren Logik wird ureter Induktion das Schlu3verfahren  
vom Einzelnen auf das 3esondere bzw. Allsemeine verstanden. In  
`der Didaktik dient der 3eriff der Induktion zur :ennzeichriung  
des logischen Aufbaus einer Uriterrichtsphase, die gekennzeich-

net ist durch:  
- 3erei tstellung bzw. Erarbeitung der Induktionsb :>.sis /3eispie-
le, Gegenstbnde/;  
- Analyse der Gegenst i,nde bzw. 3eispiele unter bestimmten  
Aspekten;  
- Uerausarbeitung der Unter:chiede and Gerneinsa.mkeiten der  
3eispiele uird Gegenst;inde;  
- Eormulierung der allgeineinen Er euntnisse auf der Grund- 

r Else der erkannten gemeinsamen and nil' die jeweilige Frage- 

stellung :vesentlichen "erkmaie.  
Da im Unterricht meist mit sogene lnten unvollstndigen In-

duktionen /d.h. mit InduktionsschlUssen aus einer Behr be-

grenzten Induktionsbasis/ g earbeitet wird, ist es wichtig,  
da3 der Lehrer möglichst representative Beispiele fUr die  
.nduktionsbasis ausvielhlt.  

Ke nntnistie  

Die ':e.1ntnis se sind individuelle Abbilder von Dingen, Eig,en-  
schaften und  Relationen der objektíven Rewlit;'-it, die durch  
?T^rfestigu:..-ig des  i?11a3.ts der c;eistisryn `1''Atigkel.t ;:II 1.ndZ-  

1 	~. ~ i-~, 4~' 	~ 	n 	~  viduell~n 	~~..n~,•~eg Gri t s t e 'nen.  
Die meisten Kenntrisre gewinnt der Telisch durch mehr oder  
weriiger systematische Aneignung des ': iesens d.h. der von  
der Gesellschaft angereicherten Erfahrungen Uber die objek-

tive Re alit t /sowohl Alltagserfahrungen 	s.uch die Er- 
b -'isse wissenschaftlicher Kenntnisse/.  
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Nach Lompscher sind vier .Arte_i von iCenntnissen zu unter-  

scheiden:  
1. Sa.chkenz_tnisse: enthalten des 7.issen Weer die Objekte  

der Umwelt, ihre Eigenscha.ften und Relationen. Es sind 

sowohl anschaulich-gegenstdndliche K_enntnisse, z.B. Vor- 

stellungen, als auch abstrakt-verbale Kenntnisse, z.B. 

Begriffe verschiedenen Ailgemeinheitsgrades. Sie sind 

die Grundlege der anderen Kenntnissarten. 

2. Verfa,hrenkenntnisse beziehen sich darauf, wie bestimm-  

te Handlungen auszuführen sind. Dazu gehören einfache ;. ~.u3ere  
Handlungen z.3. aihneputzen, oder Schreiben, jedoch auch  

~eistige Handlungen z.3. die Analyse gra.:,matischer Beziehun- 

gen im Satz, des Lösen von mathe,ns.tische_Z Aufgaben, sowie  
Techniken der geistigmn Arbeit, Regein für die :konomie 

des Lernens, u.a. Zur Vermittlung von Kenntnissen z.B. an 

Lchiilár =;ehören desha.lb genaue Instruktionen, wie diese  
oder jene Handlung auszuführen und worauf dabei zu achten 

ic t . Auf der Grundlage von TTerfahrenkenntnissen entwickeln  
sich Pertigi{eiten und i:önnen.  
3. I`?orr_kenntilisse sind besonders auf die zwischenmenschli-  
chen Beziehungen gerichtet. Sie ergeben sich aus den ge-  
sellschaftlichen Verhaltensformen wie Ideologie, Moral 

oder Sitten. Die Vermittlung von Hor:nkenntlzissen reicht  
aber den yernenden nicht aus, um riormgerechtes Verhalten  
zu entwickeln. 

4. Wertkenntnisse enthalten das ':'issen über politische,  
weltanschauliche, moralische, <wsthetische ':';érte und Be-  
deutungen. Sie sind nicht subjektiv, sondern werden be-  

stimmt von der. objektiven Interessen und Positionen einer  
Gruppe, einer r:las:e eiYier Gesellschaft, deren  ::"itglied 
der eirizelr_e ist. Um den richtigm "ta .ndnunkt beziehen  
zu könz:en, wind V?ertken_itnisse erforderlich.  

Die wualit ~t der Henntnisse  kari nur im P -roze3 einer  
ireridwie _ earteteri geistigen Tdtigkeit unter jeweils  
bestimLmten inneren und du3eren Bedingungen feststellt  
werden.  
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Eür die Entwicklung der Kenntnisse sind folgende Kriterien  

wichtig: - die Hichtigkeit  

- die Allgemeinheit  

- die Konkretheit  

- die Systemhaftigkeit  

- die Dauerheftigkeit  

- die Disponibilitwt  

- die Siunhaftigkeit.  

Kennt.lisqe, sprachliche  

Zu der üblichen Unterscheidung in S ach=7ert-Norm- und  

Verfahrenskenntnisse fügt man bei der Herausbildung des  

sprachlichen Könn.ens die Sprachkenntniese hinzu. Sie sind 

'r-:.enn.tnisse über die Sprache, im o.11gemeinsten Sinne Kerint-  
nisse der :prachzeicher aller Ebenen des Sprs.chsystoms und  

ihrer jTer'_sniip_ungsregeln, die also die Korlstituieru._g von  

Sprachtexte,•z ermöGlichen.. Durch die unn:ittelbare Aneigizu_zg  
der EUrwche e'L'l:irbt man ein ernpirisches t'prachy'dissen. Das  
thmor:-tischm Sprachwi«: em enthlt ohonetisch-phonologische,  
gra.phische, °.:orphologische , .lexi kalische und syntaktische  
x-7Dr=:cPlké'_nrltnisse iür den Erwerb des Si:.'.:;.crlkOnnens. Sle  

dür,'en _zie.ms.ls hab:.n, sondern dienen der Entwicklung von  
Spra.ch:.önn^n. '.;i ,  íineiv~~u~~ ~---~~ schieht auf dem ~::`e ~~e izber  -- --~ ~ ~ 	 ~  

an^a.lyti:-.`c'-ne Sprac'1'~_t -w tigkeiten / ;rkeZ2nen, 3e.r.t1.mriE'iL, Be?l.n-  
rien, 'Tery_leichQn spr::4chlicher Einheiten/ und sie die-.en  
s;orachsynthctischers TLi.tigkeiten /1'ra, -nsrorrnieren, Er g Ar:zen,  
Gestaltung von 1`exte_n/. Das theorotische Wissen ist it  
stindiem produktiven und rezeptiven sprachlichen  T tig- 
I.eiten zu verbunden. Durch ihren hblufigen jTollzug ent-

•steht eine Automatisieru_.g der ,3ildung von Satzen und  
Texi:e:n. D::'••ru:^_'_ ist áller Sprachunterricht übungsintensiv  

und tatigleitsorierttiert. .'it der Herwusbildung der  

''ertigkeitskomponenten des Spro.chk%ön,9ens tritt dds  
thcoretische Sprs.chwisse_n zurück.  
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ii ö n}:l c n 

Der Begriff "Können" wird in der Praxis und  auch in der 

Liter3tur in zwei Interpretationsvarianten genutzt. 

1. Können wird als Kornponente der 3ildung Wissen abgehoben 

und so eingeegt als Oberbegriff für Fdhigkeiten und Fertig-

keiten gebraucht. /In_ einigen Pachliteraturen ist'können 
dem Worte "Kihigkeit" gleichgesetzt./ 

2. Die zweite und vol1stö.ndigere Fassung besagt: Können 

ist eine komplexe Persönlichkeitseigenschaft und stellt eine 

Integration von Kenntnissen, Erkenntnissen, Fertigkeiten, 

F<higkeiten, Gewohnheiten u.a. zu einer komplexen Leistungs-

position der Können liegt vor, wenn die Ausführung einer 

komplexen Handlung beherrscht wird. Eine wichti t_e Rolle spie-
len auch die Einstellungen, die Willens- und Gefühlseigen-

schaften und die Temperamentsbesonderheiten. Können ist des-

halb nicht identisch mit F' higkeiten oder einer bestirninten 

Etufe der F'ertigkeitsen_twicklung sondern die Integration von 

Leistungseigenschaften zw. 3ew .ltigung einer bestim-nten mehr 

oder weniger komplexen nnforderung auch unter vernderten 

Bedingungen. Durch das Können werden die Orientierung - und 
Ausführungsregulation bei der Ausiibung einer T tigkeit ent-

scheidend bestimmt. Erst in Einheit mit den F.^higkeiten des 

2chülers, gewisserma3en durch das 1ferschmelzen von Kenntnissen 

Fertigkeiten und Gewohnheiten mit den Fwhigkeiten zum Können 
wird eine erfolgreiche effektive Orientierung und Ausführung 
der Tatigkeit möglich. Können wirkt immer in Einheit mit 
Persönlichkeitseigenschaften, die für die Antriebsregulation 

do_minierend sind, vor allem mit den Grundüberzeugungen, den 

'.'otiven, den Charakter - und Willensei ;ens•chaften. Tenn ,air 

mit dem 3egriff Können alle Dispositionen der Persönlichkeit 

fassen, die für die Bewaltigung einer Leistungsanforderung 
•notwendig sind, dann verliert der 3egriff Können seinen 

eigentlichen Sinn. Anderseits wird der Reichtum des Könnens 
nicht richtig erfa3t, wenn Können nur als das Insgesamt der 
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ausgebildeten P ihigkeiten and r ertig :eiten aufgefa3t wird.  

Die Eenauere Definierung, kann die ErmittlunL der Grundfra-

gen der Titigkeit der Schuler im p .dagogischen Proze3 geben. 

Können, sprachkom.munikatives  

Unter sprachkommunikativem Können  verstehen wir die Summe 

der Erfahrungen beim Sprachgebrauch, die sich aus der Kennt- 

nis der sprachlichen Mittel ihrer Verfügbarkeit und ihrem 

Einsatz in der Kommunikationspraxis ergeben. Das komplexe 

sprachkommunikative Können du3ert sich mit Lösen kommunika- 

tivar Aufgaben, in Sprachhandlunben. 

TrTuttersprach- und Fremdsprachenunterricht heben die Haupt- 

aufgabe, die Schuler zur sprachlichen Kommunikation  zu  

befUhigen, also sprachkommunikatives Können herauszubilden.  

Beide Bereiche beinhalten den Erwerb sprachlich-kom.munika- 

tiven Könnens und die Entwicklung der Schülerpersönlichkei- 

ten als einheitlichen Proze3 von ,';`i  ssenserwerb, insbesondere  

der rneignung sprachlicher und. au3ersprachlicher I:enntnisse,  

d er • Liztwicklung sprachlicher r:i,higkeiten und Fertigkeiten  

in enger `Terbindung mit der llerausbildung soicher ko:rmu-  

nistischen 3ewu$tseinqualit-iten und Verhaltensei :_enschaften,  

in denen sich kollektive, patriotische und internationalis-

tische Eigenschaften ebenso wie bewu3te Einstellungen zw.  

Arbeit, zum Lernen und zur gesellschaftlichen T tigkeit  

Umfang und '.4üc.l].t t, des zu entwickelnden sprach_ioi:irs'iUílikativen  

Könnens im Fremdsprachunterricht sind thematisch-inh._:.ltlich,  

sowie durch den verfü :-~baren ?eichenbestand begrenzt. Die  

Entwicklung des sprachkommunikativen Könnens im rremdsprach-  

unterricht kann nur in Verbir_dur_g mit den jeweiligen `eisti-  

: gen und sprachlichen T;:::tigkeiten und den ihnen zugrunde lie-  

Venden ps:y chischen Prozessen : o`vi'i  e den . j eweiligen sra.chli-  
? 	r` 	',^ 	^ 	r. ~  c~zen ~,rsc_~ei~~unVen erfa3t ; ~;.rden.  

A1s fUr die Erlernung . von Fremdsprachen 7:omponenten des  
spr a.chkommuni'ca.tiven K'„nnens betrachten wir K enntnis- se ,  
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`'erti c:. eiten, 7'=ihig'ceiten. Gev4ohn:ieiten hingegen bilden in-  
tegrale 3estandteile dieses Kön:lens unter psychologischem 

A spekt.  
Bas fremdsprachi'e Können ist eine Synthese der Komponenten 

des sprachkommunikativen Könnens und entsprechender Sprach-

t:j.tigkeiten. Diese Kornponenten tragen in Verbindung mit den  

ihr_en zugrundeliegenden Aussagen zur Herausbildung von Í.Tber-

zeugungen und Verhaltensweisen bei, und bilden gleichzeitig 

den_ In_halt der Titiskeiten und Handlungen. 

Bas deutschsprachige Können ist auch in Verhindung mit be-

stimmten Stufen_ der Sprach beherrschung, oft auch ale Stufen  

der Sprachko.mpetenz bezeichnet, n.jiher zu charakterisieren  

und es bestimmten Unterrichtsstufen und Bildungsinstitutio-

nen zuzuordnen. Solche Stufen der Sprachbeherrschung fixie-

ren gewisserma3en immanent auch 3ewu3tseinsinhalte in Ver-

bindung mit einer wi  ssenschaftlich korrekten Daretellung der  

Gesellschaft und Kultur der deutschsprachigen Staaten.  

Stufen der :mUndlichen 2prachkompetenz, der Lesekompetenz  

des schriftlichen Ausdrucksvermögens./  

Ko::munikation im L'nterricht  

Der soziale Charakter des '_ -nterrichts kommt u.a. in der  

Ko -:omunike.tion und Koozeretion zum Ausdruck; beide durch-

dringen s -ffndig den Unterrichtsproze3.  

Der Unterrichtsproze3 ist insorern ein '_som.munikativer I'roze3,  

als Lehrende und Lernende als Kommunikationspartner in Er-  
scheinung treten, die sich "etwas zu sagen haben".  

Das Hauptrnittel der didaktischen Kommunikation ist die Spra-  
ché; es :gibt auch nichtverbale ,'o.r:munikationsmittel  

Ges tik, T.rorzeigen usw./.  

Di e Niveau der sprac.zlichen Kommunikation is_t von .~ro3er 3e- 

- deutung für das Niveau der im Unterricht ablaufenden Er'.renrt-  
nisprozesse /Zusammenhang von Eprache und  Denken/. Dem dient  
auch das muttersprachliche Prinzip. 	. 
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'''ichtige 2?ittel der sprachlichen T'_ommunikation im Unter-  

richt sind u.a.:  

- Darstellungsarten des Lehrers und Schülers /Bericht,  

Schilderung, Erz?lhlung, Lrörterun4 u.a.m./;  

- sprachliche Formen des unterrichtlichen Dialogs, insbe-  

sondere sprachliche Mittel des Lehrers zur Fiihrung des  

Unterrichtsöesprdches /z.D. Frage, Impuls, Problemstellung/;  

- sprachliche Mittel der p : dagog;ischen Stimulierung /z. B.  

,lnspornen, Loben, Korrigieren, Kritisieren/.  

Die sprachliche Aktivitdt des Lehrers rnu3 in einem ange- •  

:messenen Verhdltnis zur sprachlichen AktivitUt der Schiller  

stehen. Einseitige sprachliche Aktivitd.ten des Lehrers und  

das Deteiligen nur weniger Schiller am unterrichtlichen  

KomL,:unilca.tionsproze3 wirken sich negativ auf die geistige  

Ent:°licklung der :.`chiller aus.  

Kontrolle  

Die verschiedenartigsten Kontrollma3nahmen durchziehen den 

gesa;mten LTnterrichtsbroze3; sie können als relativ selbstdn-  
dige didaktische Funktion oder als ein Element anderer di- 

daktischer runktionen auftreten.  
Die 'r:.o ntrolle ist sovaohl relativer .i'aschlu3 von LTnterrichts-  
orozessen als auch :j,uftakt und 	fUr weitere didaktiLche  
:._a3na,h:.:en. Ihre weser.tlichsten Funktionen sind:  
- Kontrolle als x'ück?_opolung in der wissenscha.ftlichen  
~ührung des Ctnterricht s ;  
- Kontrolle als ur_z:ittelbares  Kittel  der Persönlichiceits-  
entwicklunF im Lntsrricht;  
- Kontrolle als Crundlage fUr die Rechenschaftsleoung  des  

Lchrers Uber seine Dildur_gs- und Erziehungsarbeit;  
- :o^trollE  ale Information fUr andere Erzl.ehünóskrte.  

Die Kontrolle wird zur Leistungskontrolle wenn sie mit der  

A bsic_it e rfol,t, den zu ermittelnden i:eistungsstand der  
nc ~`iler i.:_. ein .. : erts:ys:tem /Zensurenska.la/ eir:zuordner_.  
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I•:ooperetior., ::ooperationsfor:nen im Unterricht 

Unter dida':tischer Kooperation wird das ziel,;erichtetc, 
planmff3ige und effektive Zusarrirnenwir.sen zwischen  dem Lehrer 
und den Schülern und zwischen den Schülern bzw: wchüler- 
gruppen untereinander i_n rurnlich-zeitlichen Bezuossystem 
des Klassenkollektivs verstanden. Dabei vollzie hen sich 
zwischen den beteiligten Personen soziale Wechcelwirkunsen 
in Formen der Komrnunikation und Interaktion. 
Im einzelnen werden folsende didaktische Kooperationsformen 
unterschieden: 
- :^rontalunterricht ist scmeinsames vorsehen unter direkter 
Leitung des Lehrers ;frontal-darbietend oder frontal-erar- 
beitend/. 
- B eim Einzellernen haben die cchüler.AufÚaben, Probleme 
u.a. in sogenar_nter Stillarbeit zu Ibsen.  
- Beim  =artnerlernen arbeiten jeweils zwei Schiller  ge._einsarn. 
- Das Lernen in Gruppen erfordert die zeitweilige Aufteilun,7 
der ITlasse in Grup:cen, die jeweils óemeinsam eine Aufgá.be lü- 
sen bzw. ein Problem bearbeiten. 
- Beim Abteilungsunterricht wird die Klasse in zwei ;;rö3ere 
Gruppen aufL;eteilt, mit der einen arbeitet der Lehrer frontal, 
die andere Gruppe vollzieht Einzellernen. 
Die didaktische Kooperationsfor _ :en sind  eme  Komponente der 
oranisatorisch-methodischen Gestaltung des Unterrichts. 
Der sinnvolle :7echse1 der didaktischen Kooperationsformen 
trqst wesentlich zur `r7ethodenvielfalt des Unterrichts bei. 

Lehren 

Das Uerhltnis von Lehren und Lernen ist der dialektische 
rrundzusamnenhs•.ns des Unterrichtsprozesses. Alle didakti-
schen Erscheinungen und Zusamnenhane knnen auf dieses 
`Terhltnis reduziert werden. Lehren und  Lernen sind - di-
daktische 6esehen - 'correlative Beriffe. Die Begriffe 
"Lehren" und "Lernen" beziehen sich zunchst auf die Posi- 
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tionen der "Akteure" des Unterrichtsprozesses, der Lehrenden 

and Lernenden. Darüber hinaus dienen sie zur Charakterisierung 

der s>>ezifischen Tatigkeiten der am Unterrichtsproze3 betei-

listen ubjekte /L.ehrer únd Schuler/. 

Der didaktische 3egriff Lehren umfa5t die Gesamtheit der 

`I'.:ti, keiten der Lehrenden im Unterrichtsproze3 /also nicht 
nur dac "Belehren" oder "Vortragen"/. 

• Die Tiltigkeiten des Lehrers umfassen u.a. folgende Aspekte: 

- Titi ;keiten der didaktischen Projektion, z.3. Planung, 

Vorbereitun, and Organisation des Unterrichts; 

- tigkeiten der unmittelbaren Führung des Unterrichts- 

o.rozesses, der Steuerung des Aneignungsprozesses; 
- T::.tigkeiten der didaktischen Analyse and Regulation; 

- Ttigkeit der Kontrolle, z.3. der Stoffaneignung and des 

Unterrichtsablaufs. 

Die wichtigsten Funktionen des Lehrens . sind: 
- Lehren ist Vernittlung: Der Lehrer vermittelt den Unter-

richtsstoff; er vermittelt die Auseinandersetzung der Schuler 

mit deri Unterrichtsinhalt. 

- Lehren ist Lernhilfe: Der Lehrer vermittelt Lernmethoden and 
bef-ihigt die Schuler. zum selbstAndigen Lernen. 

- Lehren ist Führung: Auf der Grundlage didaktischer Prinzi-

pien wird die FiUhrung insbesondere durch Unterrichtsmethoden, 

Tnterrichtsmittel and die Organisation des Unterrichts rea-
lisiert. 

Lehrplan 

LehrplY:ne sind zentrale schulpolitische Dokumente, die die 
Einheit von Bildung und ^rz,iehung zum Ausdruck bringen. Eie 

tiind zugleich witisenschaftlich-p:ldagogische Dokumente, die 
die _ssellschaftlich notwendige Anforderungen an das 3ildungs- 
niveau der a11Le:::einbildenden Schule enthalten und diese in 

Inhaltsn /Eto'f/ und methodisch-orz7anisatorischen 
í-_inwcisen fUr die einzelnen Fachlehrg:inge /Xlassen,Fdcher/ 
fix Ten. 
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Der Lehrnlan ist somit das wichtigste Dokument der Planung 

and unrnittelbaren Vorbereitung des Unterrichts durch den 

Lehrer. Er trdgt Gesetzescharakter and ist daher fill' die 

Unterrichtsarbeit des Lehrer verbindlichr Die Verbind-

lichkeit des Lehrplanes ist eine wichtige Bedingung für 
die :ealisierung eines im Prinzip einheitlichen Unterrichts 

für alle Sehüler. 

Lernen, Lerntdtigkeit 

Der Begriff des Lernens wird in der Wissenschaft mit unter-

schiedlich.em. Umfang und Inhalt verwendet. Im wesentlichen 

gibt es drei Begriffsauffassungen. 

Im weitesten vinne des Wortes wird unter "Lernen" jede Art 

der Gewinnung individueller Erfahrungen seitens eines Le-

bewesens, eines Tieres oder enschen verstanden. 

Von dieser Behr weiten Konzeption ist das Lernen in einem 

engeren Sinne Abzuleiten, nö,mlich die Aneignung der historisch 

gesanmelten Erfahrungen durch den Menschen im Rahmén der ge-

sellschaftlichen Praxis und der Bewu$tseinsentwicklung. Dabei 

wird jede Form der Erfahrungsbereicherung als Lernen charak-
terisiert und nicht etwa nur im Schulalter durch den Unter-

richt gelenkte Lerntttigkeit. Im Vorschulalter dominiert die 

Gpieltatigkeit, beim SchUler die Lernt ,tigkeit, im Erwachse-
nenalter die Arbeitst a,tigkeit. 

Unter di esem Aspekt ist der Lernbegriff also - als dritte 

Begriffsa .0 .ssung - in einem noch engeren vinne zu verstehen. 

Von diesen weilen _e riffen des Lernens mu5 der Begriff der 

speziellen Lerntdtigkeit unterschieden werden. Das all ;emeine 

Ziel der Lerntdtigkeit ist Aneignung von Wissen und Können. 
Die Lernt.tigkeit idt die Hauptt.tigkeit des Schülers, und 

zavar nicht nur in dere Sinne, da3 sie einen zeitlich umfang-

reichen Platz in semen Leben einnimunt, sondern vor .allem 
auch deshaib, weft sie seine Stellung im gesellschaftlichen 
Leben ganz wesentlich bestimmt und dadurch auch seine a .nderen 
T.`itigkeiten stark beeinflu5t und durchdringt. 
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Lernen im mnterricht ist ein zielgerichteter Proze$ der 

Auseinandersetzung des Iernenden mit dem Unterrichtsstoff; 

in diesem Pro ae eignet sich der Schuler grundlegendes Wissen 

und Können, kommunistische #tberzeugungen und Verhaltensweisen 

an, und zwar durch eigene aktive Td,tigkeit. Lernen im Tinter-

richt ist somit ein vom Lehrer geleiteter Aneigungsproze, 

in dem sich die Persönlichkeit als Ganzes'entwickelt. 

Lernen ist zavar imzner eine individuell zu vollziehende T.tig- 

keit, die jedoch wesentlich bedingt wird durch die soziale 

Organisation des Unterrichts, d.h. durch spezifische Züge der 

Ko.unikation, Kooperation und Kollektivitdt. 

Lernen und Lehren Sind wechselseitig bedingt. Der Lehrer 

hat auch dac Lernen zu lehren. Im Unterricht dominiert das 

bewu3te und organisierte Lernen. /direktes Lernen/ Lernen 

vollzieht sich aber auch im Spiel, in der Arbeit, im poli-

tischen und kulturellen Tö.tigkeit /indirektes Lernen/. 

T'ür den Spracherwerb, einen Prozel3, bei dem die Sprache Ge-

genstand des Lernens ist, sind beide Formen des Lernens 

/direktes und indirektes/ von Bedeutung. Bei der Mutter-

sprache werden die grundlegenden Prozesse'des Sprachérwerbs 

in hohem T.a6e durch Lernen als "'omponente einer anderen 

Titigkeit" /indirektes Lernen/ und erst sekundö.r durch Ler-

nem als "selbstöndige T.tigkeit" /direktes Lernen/ bestimmt. 
Beim Erlernen einer Premdsprache in der Schule dagegen do- 

minieren anfangs die Elemente der selbst.ndigen L•ernt.tigkeit, 

und erst darauf banend komort es zum indirekten Lernen. 

Lernhandlung 

Unter 3eachtung der vielf.ltigen Determiniertheit der Lern-

tdtigkeit re`t der Pdagoge unterschiedliche Lernhandlungen 

an. Z.B.: A ufnehrnen von sprachlichen Darbietungen, Beobach-
ten von Gegenst'nden, Prozessen, Sammeln von ` 1:aterialien, 
mündliches und schriftliches Darstellen, Ausführung von 
Lbungsaufgaben, Lösen von Promlemanfgaben usw. 
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Ihre Spezifik a1s,Lernhandlung erhalten sie dadurch, da$ 

sie im Rahmen der Lernt c3. »igkeit ausgeführt werden, d.h. 
mit der mehr oder weniger differenzierten Zielstellung 

mittels dieser Handlungen 7issen and Können anzueignen. 

Die Lernhandlungen müssen selbst gelernt, schrittweise 

aufgebaut and ausgebildet werden, durch and über die 

fachspezifischen Inhalten and Methoden. Die Lernhandlung 

ist eine zusammenhKngende Tolge geistiger Operationen zum 

Zwecke der bewu3ten Aneignung von Wissen and Können. 3ei 

der Ausbildung von Leraha.ndlungen spielen. nech Galperin 

eir_e Rolle: 

1. die Orientierungsgrundlage 

2. der eigentliche Handlungs'erlauf, die Arbeitshandlung, 

die sich in verschiedenen Dtappen gliedern 1K5t: 

- die materielle oder materialisierte Lernhandlung 

- der Jbergang der mnateriellen bzw. materiali-

sierten Lernhandlung zur Vorstellung, d.h. 

die Lernhandlung, als lautsprachliche Hand-

lung ohne Gegenst.nde 

- die Lernhandlung in der Form des ku3eren 

Sprechens "für sich" 
- die K_ontrollhandlung als immanentes Prinzip 

der Lernhandlung. 

Diese Lernhandlungsphasen sind nach Galperin wichtig für die 

folgerichtige Aneignung neuer Kenntnisse. 

ethodische :Grundformen des Unterrichts 

Unterrichtsmethoden können in methodische Grundformen klassi-
fiziert warden. Dreimethodische Grundformenlassen sich un-

terscheiden: 
1. Der darbietende Unterricht ist charakterisiert durch Vor-

machen, Vorzeigen. Vorführen /Demorstieren/ und Vortragen 
/Lehrer- und Schülervortrag/ u.a. Die Schuler sind vorwie-
gend rezeptiv lernend t::itig; der Lehrer steuert den Lern- 
proze3 der Schuler durch die Darbietung und darait verbundene 
Hinweise, 



2. Der erarbeitende Unterricht ist charakterisiert durch 

katechisirende, hermeneutische und heuristische Unterrichts-

gesprdche bzw. durch Unterrichtsdiskussionen. Die Schüler 

sind teils rezeptiv, teils reproduktiv, teils produktiv 

lernend t3.tig; der Lehrer steuert den Lernproze3 durch 

Pragen, Impulse und Aritworten. 

3. Der aufgebende Unterricht ist charakterisiert durch ver-

schiedene Formen selbstö.ndiger Schülerarbeit wie Lösen von 

Jbungsaufgaben bzw. Durchführung von Schülerversuchen, Ar-

beit mit dem Buch, schriftlicher und zeichnerischer Gestal-

tung u.a. Die Schuler sind weitgehend selbst'ndig /jeder 

-für rich bzw. in kleinen Gruppen/ lernend tótig. Die Auf-

gabenstellung kann für alle Schuller bzw. :chülergruppen 

gleich oder auch verschieden sein. Bei Gruppenarbeit ist 

auch innerhalb der Gruppe differenziertes und kooperierendes 

Vorgehen möglich. Der Lehrer steuert die Lernt.tigkeit der 

Schuler durch Auswahl -der Aufgaben, differenzierte Aufgaben-

stellung, Bestimmung der Zusammensetzung der Gruppen, indivi-

duelle Hinweise. Einsatz programrnierter Materialien. Hilfe-

stellung bei Schwierigkeiten. Umsetzung von Schülern beim 
Partnerlernen. 
Die methodische Grundformen besitzen spezifische Potenzen 

für die Persönlichkeitentwicklung der Schuler, die in Ein-

heit mit den Potenzen des Stoffes über die cchülertdtigkeit 

wirksam werden und durch einen ausgewogenen Einsatz aller 

methodischen Grundformen durch den Lehrer zu nutzen sind. 

Der Lehrer mug - abh ínig von Ziel, Stoff und Bedingungen - 

die Vielfalt der Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten 

methodischer Grundformen erkennen. 

r:'"otivierung 

Die Motivierung im Unterricht hat den Charakter einer didak-

tischen runktion. Unter Motivierung werden alle die Handlungen 

des Lehrers verstanden, die darauf abzielen, das Flassen- 

kollektiv und einzelne Sc:iUler hinsichtlich ihrer Zielge- 
richtetheit, Lernbereitschaft und Lernaktivit..t im Unter- 
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richtsprozeb zu stimulieren. 
Die P,ffektivitdt des Unterrichts hangt wesentlich davon ab, 

ob und wie es dem Lehrer gelingt, eine relativ stabile Lern- 

motivation bei möglichst allen Schüllern herauszubilden. 

Prinzipien, didaktische 

Didaktische Prinzipien sind allgemeine Grundslitze der in-

haltlichen und organisatorisch-methodischen Gestaltung des 

Unterrichts. Didaktische Prinzipien sind 

- allgemeingültig, d.h. ihr Geltungsbereich erstreckt sich 

auf alle Unterrichtsdisziplinen und alle Stufen der Schule; 

- wesentlich in dem Sinne, da3 sie den Un_terrichtsprozel3 in 

seiner Totalitt bestimmen, also alle seine Aspekte, Auf-

gaben und Teilprozesse; 

- verbindlich für den Lehrer, well sie grundlegende Orien-

tierungen für die Planung und  Führung des Unterrichts auf 

der Grundlage der objektiven Gesetzmü.3igkeiten des Unter-

richts sind. 
Die didaktischen Prinzipien stehen in einem Systemzusammen-
hang, d.h. sie bedingen einander und durchdringen rich . 

wechselseitig. Sie bringen den komplexen Charakter des 

Unterrichtsprozesses zum Ausdruck. Zu jedem didaktischen 
Prinzip gibt es eine Reihe von didaktischen Regeln, die 

iinweise für die Verwirklichung und richtige Handhabung 
der didaktischen Prinzipien enthalten. 

Proble_mha .fter Unterricht 

Der oroblemhafte: Unterricht ist vor alien durch :roblem- 
stellungen cha .rakterisiert, die durch ::`iderspruchssitua- 

tionen zuEtande kommen bzw. diese herbeiführen, einen 

geistigen Spannungszustand im Unterricht erzeugen, aktive 

;:eistige Lernt::,tigkeit der Schiller auslösen, sowie durch 
verschiedene Phasen der ?'roblemfindungs- und -lösungs- 
prozessem die durch den Einsatz heuristische Führungs- 
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hilfen des Lehrers gekennzeichnet sins. Problemhaftes Vor-

gehen ist in alien methodischen Grundformen möglich.  

Von einer didaktischen Problemsituation sprechen.wir, wenn  

dem Schuler eine "Leerstelle" in seinem Wissen bewu3t wird  

and wenn kein Lösungsalgorithmus bereitsteht, mit dessen  

Hilfe diese "Leerstelle" verhö,ltnismi3ig leicht geschlossen  

werden kann.  

Eine Problemsituation im didaktischen Sinne weist vier  

"erkmale auf:  

1. ungelöste, offene Situation,  

2. subjektive Bedeutsamkeit, . 

3. mit dem bisher angeeiöneten Wissen and Können nicht  

ohne weiteres lösbar; damit entsteht  

4. eine ;Vliderspruchs- /oder Konflikt-/Situation.  

Eine problemhafte Unterrichtsgestaltung 1ú.3t sich in drei  
Hauptphasen gliedern:  

1. Problemstellung; Erkennen der Problemsituation; Erfassen  

des Problems durch die Schuler.  

2. Aufstellen von Vermutungen bzw. Hypothesen über mögliche  

Lösun_gsans:itze; Lenken der Denkprozesse der Schiller durch  
den Lehrer.  

3. Lösung, Uberprüfen der Vermutungen bzw. Hypothesen; Pixie-

ren and 3ewu3tmachen der Probiemlösung.  

Diese Phasen lassen sich wiederum untergliedern and variabel  

gestalten.  

Reaktivierung  

Die Reaktivirung oder bereitstellende Wiederholung zielt  

darauf ab, wesentliche Elemente des bereits vermit .telten  
Wissens und Könnens durch Abfragen bzw.Lö.. en s Aufgaben .~uf gaben  
wieder bewu3tzu.nachen, darait sie bei der Erarbeitung des  
neuen Stoffes als "Werkzeuge" von alien Schülern bewu3t und  
erfolgreich genutzt :erden könrnen. Neues Wissen und Können  
wird von den Schülern nur dana erfolgreich erworben, wenn  
die damit zusammenhUngenden alten Kenntnisse, Pihigkeiten  

und Pertigkeiten beim Schuler wirklich vorhanden sind; ihre  
Anwendbarkeit soil die Reaktivierung sichern.  
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Regeln, didaktische 

Eine didaktische Regel ist eine  fill' bestimmte Unterrichts- 

situationen gültige Handlungs- oder Verhaltensvorschrift, 

deren Einhaltung die Verwirklichung entsprechender Uber-

geordneter Prinzipien sichern hilft. 

Schulbuch 

Schulbiicher gehören zu den bedeutsamsten und praktika-

belsten Unterrichtsmitteln. Zu ihnen zdhlen nicht nur 

die eigentlichen Schullehrbücher, sondern auch die Schü- 

lerarbeitshefte, Aufgaben- und Quellensammlungen, Wissens-

speicher. 
Schullehrbücher stellen den Unterrichtsstoff eines Faches und 

einer Klassenstufe, der Systematik des Lehrplans folgend, di-
daktisch aufbereitet dar. Sie ermöglichen deshalb nicht nur 

vielflltige Echülertü.tigkeiten zur Irhaltsentnahme, zur Vér-
arbeitung des Inhalts und zum Aufsuchen von Informationen, 

sondern haben für den Lehrer zugleich die Funktion einer 
Führungs-, Planungs-, Steuerungs- und damit insgesamt einer 
Rat ionalisierungshilfe. 

Schülerttigkeit 

Schülertdtigkeit wird in der Schulpraxis h..ufig die 

Selbstt,tigkeit der Schüler im Unterricht gefa3t und ge-
kennzeichnet, dara sich diese durch ein bestimutes Niveau 

solcher Verlaufsqualitdten wie Bewu3theit, "elbstindigkeit, 

Kollektivit.t, Aktivitdt u.a. auszeichnet. 

In einer weiten Auffassung wird mit dem Begriff die Viel-

seitigkeit der T.tigkeiten der Schuler zur Aneignung und 

Vergegenst?:indlichung der menschlichen 7esenskrafte im 

Unterricht und mit ihm verbundener Prozesse charakterisiert. 

In beiden Auffassungen spiegelt sich die Dialektik von pda- 
gogoscher Führung und Selbstti .tigkeit wider: die Einwirkung 
auf die Entwicklung der Persönlichkeit realisiert sich riur 

Uber ikre Eióenaktivitdt. 
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Sclbst=-indigkeit  

Selbstt:zndigkeit stellt eine Persönlichkeitseióenschaft dar 

:And drückt eine bestimmte Qualitdt im Handlungsvollzug beim 

Lösen von Aufgaben aus. Selbstandige Schülerarbeit liegt vor, 

wenn der Schiller Aufgabenstellung und Lösungsmethode richtig 
zuordnet, sein vorhandenes TM'issen und Yönnen anzuwenden und 
die estellte Aufgabe ohne unmittelbare, jede Einzelheit re- 

gulierende Anleitung durch den Lehrer zu lösen vermag. 

Burch Selbsttatigkeit gelangt der Schüler zur Selbstdndig- 

keit, wie anderseits die :elbsttö.tigkeit Ausdruck einer 

bestimmten Qualitö.t der Lelbstö.ndigkeit ist. 

Selbstt.tigkeit der Schiller im Unterricht  

Der Begriff SelbsttAtigkeit bezieht sich zu nö.chst auf einen 

Zielaspekt des gesamten Erziehungsprozesses. Tenn von Er- 

ziehung zur Selbsttü.tigkeit die Rede ist, sind solche Eigen-

schaften der Persönlichkeit wie Áktivitdt, Bewu3theit, Selb- 

stdndigkeit und Schöpfertum gemeint. Der Begriff Selbsttd-  
tikeit bezieht sich weiterhin auf die Position des zu Er- 
ziehenden im pddagogischen Proze3. Im Rahmen der pddagogi- 
schen Subjekt-Objekt-Dialektik verstehen wir darunter ins- 

besondere die Subjektposition des zu Erziehenden im pddago- 

gischen Proze3. 
Im Unterricht steht die Selbstt ~-~tigkeit des SchUlers in 

einem dialektischen Verhdltnis zur fiihrenden Rolle des  

Le hrers .  

Mit Selbstt:itigkeit werden alle geistigen und  geistig-prak-
tischen Handlungen der Schiller zur aktiven Aneignung des 

Unterrichtsinhalts, abér auch alle tLktivit ~ten der :chiller 
zur Entwicklung ihrer sozialen Beziehungen im und au3erhalb 
des Unterrichts uefa3t.  
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SolidiVit des Wissens und. Könnens 

Solidi -tat des Wissens und Könnens ist charakterisiert durch: 

1. EVaktheit, d.h. Konkretheit, die u.á. durch die Vermitt- 

lung lebendiger Anschauungen und konkreter Fakten in Einheit 

mit systematischer Begriffsarbeit bewirkt wird; 

2. ̂ ystemhaftigkeit, d.h. Geordnetheit, die u.a. durch Ver- 

gleichen, Einordnen, Umstellen, Systematisieren usw. bewirkt 

wird; 	. 
3. Anwendba.rkeit, d.h. Verfügba.rkeit, die u.a. durch LTber- 

tragung auf andersartige Sachverhalte, neuartige Situationen 

bewirkt wird; 

4..Dauerhaftigkeit, d.h. Festigkeit, die u.a. durch Konzentra- 

tion auf das Wesentliche, permanente und immanente Wieder-
holung, Vielfalt der Festigungsformen bewirkt wird. 

Spieltö.tigkeit 

Die Spielt.tigkeit stellt eine wesentliche Form der Auseinan-

dersetzurng des Kindea mit seinen konkreten Lebensbedingungen 
und damit eine wichtige Grundlage für seine Fersönlichkeits-
entwicklung dar. 1Jber das Spiel existiert eine umfa.ngreiche 

Literatur auf psychologischem, p.dagogischem, ethnografischem, 
ethnologischem, kulturgeschichtlichem u.a. Gebiet und es wur-
den die verschiedenste Theorien über ',`lesen, Entstehung und . 

Funktion des Spiels usw. entwickelt. Elkonin hat eine _,rUnd-

liche Verarbeitung und Synthese der vorliegenden Literatur 

und eigener Untersuchungen vorgenommen. 

Das Spiel ist besonders im Kindersalter ausgeprAgt - für das 

Vorschulalter ist es die Hauptt.tigkeit der Kinder - und 

besitzt au3erordentlich starke Bedeutung für die Entwicklung 

aller Eigenschaftsbereiche der Persönlichkeit. 

Formen und Inhalte der Spiele werden von den gesellschaft-

lichen " erh:_Lltnissen und den konkreten Lebensbedingungen 

der Kinder bestimmt. Das beginnt bei den Gegenstnden, mit 
denen die Kinder spielen. Die Erwachsenen nehmen auch un- 
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mittelbar Einflu3 auf das kindliche Spiel, in dem sie An-

regungen and Hinweise geben, sich am Spiel beteiligen, hel-

fend oder korrigierend eingreifen, Handlungsverfahren and 

Kenntnisse vermitteln. Daniit sich das Spiel ale TUtigkeit 

des Kindes herausbilden kann - besonders seine entwickel-

ten Formen des Roller- and Regelspiels-, mu3 die psychische 

Entwicklung in der frühen Kindheit eine Reihe wesentlicher 

Voraussetzungen schaffen. Da die Kinder auf Grund ihres 

Entwicklungsniveaus noch nicht in der Sage sind, die An-

forderungen des Erwachsenenlebens real zu bew?ltigen, tun 

sie dies in spielerischer Form, d.h. in einer "als-ob"-

Situation, in fiktiver Art and Weise. Im spiel verbinden 

sich Handlungen auf Vorstellungsebenen mit praktisch- 
gegenstandlichen Handlungen. Die Kinder treten in Beziehun-

gen zueinander sowohl ale Trier der jeweiligen Rollen, ale 

auch mittelbare Spielteilnehmer. Sie verteilen die Rollen 
untereinander, unterst .itzen sich gegenseitig bei der Aus-

fülhrunö der entsprechenden Rollen, korrigieren einander, 

übermitteln sich zs.egenseitig ihre Kenntnisse über die er-

forderlichen Handlungen and Beziehungen, halten sich ge-

genseitig in der gew .hlten fiktiven Situation. 

Die im Spiel ausgeführten Iandlungen sind im Vergleich zu 

den entsprecnenden Handlungen der Erwachsenen globaler, 

reduzierter hufig nur An_deutuz_Een der realen Handlungen. 
Da durch ist es m754lich, Handlungen auszufUhren, fiir die die 
Voraussetzungen eigentlich fe len /Autofahren, H ' user bauen 
uew.../. Gleichzeitig werden die realen ?rozesse dadurch 

in zeitlich geraffter Form reprodiziert and in den Vor-

derErund der kindlichen T tigkeit treten die sozialen Be-
ziehungen zwischen den ma .chgeahmten Personen and Funktio-
nen, der Sinn der jeweiligen T.tigkeit der Erwachsenen. 

^such für das Spiel gilt, da3 die Aneidnung, im Proze3 
aktiver T ltigkeit er -folgt. Dabei ist das Kind em:ltional 

stark beteiligt and zwar gieich zweifach. Es erlebt die 

Emotion der sozialen Funktionen and Handlungen, die es 
ausübt and zugleich die Freude am Spiel. 
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Aus dem obeli ;eschilderten Rollenspiel  gliedért sich allmdh-
lich das 	aus. Hinter jeder Rolle und dem Zusammen- 
wirken der Rollen im Spiel stehen bestimmte Regeln und Nor-
men. Yit der geistigen Entwicklung der Kinder entf .11t dies 
allmdhlich und die Regeln werden in abstrakter Form ante- 
eignet und befolgt, wodurch das Spiel strker der Arbeit 
und der Lernt:tigkeit annqhert. Aus dem Regelspiel entwickeln 
sich mehr oder wen_iger intensive und dauerhnfte DeschKfti-
gungen mit besti_nmten Sportarten, Gel .ndespiele, Hobbies 
aller möglicher Art. 
Eine weitere robe Klasse bilden die sogenannten didaktische  
Spiele . 
In der weiterem Entwicklung des ::"enschen verliert das Spiel 
seine Stellung als HaupttNtigkeit, aber es bleibt auf alien 
Entwicklungsstufen eine unentbehrliche T tideitsart, die 
etwas von der Unbeschwertheit und Schönheit der Kindheit in 
uns nachh.lt. 

Sprachhandlung 

In der Sprachkomunikation haben wir es mit Sprachhandlungen 
verschiedener Art zu tun. Die für die Vermittlung und An-
eignung der Sprachzeichen erforderlichen Lernhandlungen und 
_!bun; en bestehen z.3. aus der Erfassung der Sprachzeichen 
aus dem Kontext Bowie aus ihrer Renroduktion b::w. aus der 
Verknüpfung von '.!!örtern zu Phrasen und Stzen, aus deren 
Verknüpfung zu `1'exten. Die Lernhandlungen bilden Fertigkeiten 
und F higkeiten aus und gew hrleisten die Ausübung der komp-
lexen snrachlichen T.tigkeiten, da Sprachkörinen zugleich VTor-
aussetzun /und Ergebnis/ sprachlichen TIi.tigkeiten ist. 

rtoffeinheit 

Die Stoffeinheit ist eine im Lehrplan fi1_ierte Einheit des 
Unterrichtsprozesses innerhalb eines T'achlehrganges. Sie 
umfa3t ein thematisch begrer_ztes und in didaktischer Hin- 
sicht relativ geschlossenes Unterrichtsvorhaben, das sich. 
über mehrer.Unterrichtsstunden erstreckt und mit derl ein 
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fest u.n.risw ener 3eitraF.; fi:ir die Frf{illung der Ziele und Auf-  
gaben, die dem betreffenden Unterrichtsfach gas  Ganzes ge-  

stellt sind, erbracht wird.  

Stoffeinheiten werden oft noch in "Unterrichtseinheiten"  

gegliedert. Sie werden vom Lehrer im Gesamtprozea seiner Un-  

terrichtsvorbereitung besonders geplant und dienen als Grund-  

lage für die Vorbereitung auf die einzelnen Unterrichtsstunden.  

Die Plane für die Stoff- bzw. Unterrichtseinheiten dienen zu-  

gleich auch - insbesondere in den oberen Klasser_ - als Grund-

lage für das langfristig orientierte Lernen der Úchüler ., für  
ihre langfristige TJnterrichtsvorbereitunó durch i -iausaufgaben.  

Iektüre, Selbststudium, Erkuhdungs- und 3eobachtungsauftrade,  
Sc?'<ülerreferate, Gruppenarbeit und  :~hnliches. 
Die  `rü.ndliche Planung der Utoffeinheit ermöglicht au3erde:n, . 

wechsel: eitige 3eziehurigen zu anderen F:e:chern und zu Formen  
der a.u3erunterrichtllchen T;:,tigkeit zu erschlie3en.  

Struktur der Unterrichtsstunde  

enter Struktur der Unterrichtsstunde verstehen wir das ziel-

gerichtete ''efüge bestimmter Glieder /Abschnit .te, Phasen/.  

Die Abfolge und das ':rerhitnis der Glieder untereinander ma-

chen den !ufbau der ULterrichtsstunde aus.  
usgehend von den ?felen, der: in_halt und der didaktischen  
T:.uptauf -ebe der ['nterric.htcstunde /"tun:i .ent;p/ sind bei der  
Struktur  2  ung i  nsbesonder :; fol gende As?pekte zu beachten:  
- didaktische Funktionen  
/z.8. Finfahrung, Arbeit am neuen Stoff. TlestiguelL, Kont-

rolle und 3ewertung/,  
- methodi the Grundformen bzw. organícatorische . " truktur  
der Klasse /z.3. fronta .le Arbeit nit der iKlasse, Grupper.-
arbeit, Zinzellernen/.  
Die: truktur der Unterrichtsstunde zeichnet rich .durch  
VariabilitZt und Dyrnarnik aus und stellt eir!e schcpferische  
Leistur.' des Lehrers dar.  
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Systematisierung  

Die Systematisierung im Unterricht zielt zun<ichst unmittelbar  

darauf ab,  

1. den v_rmittelten Stoff überschaubar und logisch begründet  

zu ordnen bzw. zu strukturieren,  

2. den im Detail erarbeitenden Stoffkomplex in übergreifende  

Zusammenhdnee einzuordnen und  

3. dabei soweit wie .L  :iglich dem Lernenden auch die Gesichts-  

punkte für die Syctematisierung bewu3tzumachen und im Zusammen-  
hang damit die T!ethoden der Systematisierung zu vermitteln.  

Darüber hinaus dienen die Systematisierungen ihrer Gesamtheit  

4. dem Aufbau eines fachspezifischen "lissenssystetr,s und eines  

wissenschaftlichen  :'~eltbildes, 
5. der Entwicklun,i; der Fdhigkeit zum folgerichtigen und ge-  
ordneten Vorgehen ir: Denken und Handeln, beirt, Lernen und Ar-  
beiten,  

6. der Verrnittlung systematisch begründeter ideologischer . 

Positionen, die das Ver'rlalten der Lernenden determinieren.  
Die System:wtisierung tr:igt den Charakter einer didaktischen  

Funktior und tritt h:_;ufíg als eigenstndige Unterrichtsphase  
auf.  

mdtlgkelt  

In der rhylosophie ist Titigkeit der 2roze3, in dem die Ver-
:nderung der natürlichen und gesellschaftlichen Urnst'inde mit  
der VerUnderung der menschlichen Lebenstdtigkeit und darait  
des ?"enschen selbst, als Sub j ekt tiller gesellschaftlichen  

Ersc hein_ungen zusammenf=t.  

In der = sycholo;ie ist unter T ,_tigkeit /nach Rubinstejn%  
der Droze3 zu verstehen "der ein besti::mtes Verh:ltnis  

des Menechen zur Urnwelt, zu anderen :'fenschen und den vom  
Leken gestellten Aufgaben verwirklicht. Die wichtigsten  
Arten menschlicher TLtig,keit sind Arbeit, Spiel, Lernen,  

gesellschaftlich-politische, kulturell- .sthetische, sport- 
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liche and andere Jetdtigungen. In der Tdtigkeit and durch 
die Ttigkeit realisiert der Mensch seine Beziehungen zur 
Umwelt. Die T5tigkeit wird durch Psychisches als subjektive 
'.'iiderspiegelung der objektivenRealit.t reguliert /Handlungs-
regulation, Orientierungsregulation/. 
Die Tdtigkeit ist auch der Schiüssel zum VerstAndnis der 
Persönlichkeitsentwicklung, in der aktiven T itigkeit, die 
auf die den Zielen and Bedürfnissen des Menschen entspre-
chende Verdnderung der Umwelt gerichtet ist, verdndert sich 
der Mensch selbst. 
Als wesentliche psychische Strukturelemente der Tdtigkeit 
lassen sich nach Lompscher ausgliedern die Ziele, als idee.11 
vorweggenommene Resultate der Tdtigkeit, die Motive, als 
innere Antriebe der Tdtigkeit, der Sinn als subjektive Be-
deutsamkeit der T., ihres Gegenstandes u.a., die Inhalte  
als subjektive Abbilder des Gegenstandes and weiterer Be-
dingungen der T., ein bestimmter Verlauf als Operieren an 
and mit InhLlten die Ergebnisse als Verfestigung aktueller 
Sachverhalte im Proze der T .tigke.t. 
Leontjew differenziert bei der Tdtigkeit zwischen Ttigkeit, 
Handlung and Operation. Er spricht: 
a./ von Tdtigkeit in einem Sinne, wenn das Ziel 'mit dem 
real wirksamen i:'otiv übereinstimmt, 
b./ von einer Handlung, wenn es sich um bestimnite Teile der 
Tdtigkeit handelt, für die l'otiv and Ziel nicht zusammen-
fallen, 
c./ von einer Operation, die gekennzeichnet ist durch die 
"Art and 7eise, wie eine Handlung vollzogen wird". 
Die herarijachsen_ der Persönlichkeit führt unterschiedliche 
T<_L'.igkeiten aus, and das Titigkeitsgefüge, wird mit zuneh-
mer.dem Alter immer vielf atiger, reichhaltiger and viel-
schichtiger. Gerade.dadurch entstehen immer bessere Be-
dingungen für die allseitige Persönlichkeitsentwicklung. 
Dabei ist es für die p;.dagogische Pührung des Processes 
der PersUnlichkeitsentwicklung wichtig, data man die Poten- 
zen der verschiedenen T:tigkeitsarten erkennt and die ganze 
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FUlle und Dreite der Eetii,tigungsmöglichkeiten der Kinder und 

Ju endlichen für die Führung und Steuerung ihrer Persönlich-

keitsentwicklung nutzt. Die Grenzen zwischen den einzelnen 

TUtigkeitsarten sind dabei flie3end. Gerade im Kindes- und 

Jugendalter durchdringen sich diese TUtigkeiten gegenseitig, 

wobei die Lerntiitigkeit die vorherrschende T.tigkeit ist 

und die anderen T .tigkeiten mehr oder.weniger stark mitbe-
stimrnt. 

TUtigkeit, sprochliche 

Die moderne Sprachwissenschaft bestimmt das Fachwort Sprache 

nicht eindeutig. Ein Terminus davon steht für "sprachliche 

Tjtikeit, Sorechen" und für Ergebnis der sprachlichen Ti.tig-
keit, "Text", neben dem Sprachsystem und der Sprachfhigkeit. 

Es meint also mit der Definition "die Anwendung von ,•prache 
/Sorachsystem/ , in der gesellschaftlichen Konmunikation, als 
spezifisch ver_i.u3erlichte- T_tigkeit des ?•."enschen zum Zwecke 
des Informationsaustausches und der Initierun ;, und Zeitung 
gesellschaftlicher Frozesse und andererseits eine nach Inhalt 
und Form strukturierte Gesa:ritheit von S:.tzen und satzwertigen 
Einheiten die einen komplexen Sachv rhalt als relatív abge-
schlossene Sinneinheit darstellt. 

Der Terminus sprachliche TUtigkeit ist mit der Entwicklung 
der i =s ycholinguistik, der ;"issenschaf.t von den psycholo gischen 
Voraussetzungen der Sprache und der Spracherlerriung, von der. 
S'prachf :higkeit und ihrer .Herausbildung und Realisierung in 
der sprachlichen T itigkeit Behr stark in der Diskussion. 

In der Diskussion werden die Tezeichnungen sprachlich TUti`keit, 

Sprachtitigkeit, Sprechtii,tigkeit, kommunikative Ttigkeit, inhere 

Rede, :Eu3ere Rede, inneres Sprechen, ".u3eres Sprechen nebenei-
nander gebraucht. 

Mach ' ilhelrn Schmidt: Sprachliche T ': tigkeit / Sprachti_itigkeit/ 
ist auf Grund der dialektischen_ Einheit von 3ewu3tsein und 
Sprache immer zugleich auch ,eistige T .tigkeit, so da3 eigent-

lich immer von gesitig-sprachlicher T'itigkeit die Rede sein 
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mü3te. Zie vollzieht.sich in zwei Erscheinungswesen, die  

funktionell und strukturell voneinander unterschieden sind  

und die wir als innere Sprachtatigkeit und d.uijere Sprach-  

tdtigkeit auseinanderhalten. Innere Sprachtdtigkeit /innere  

Rede, inneres Sprechen/ tritt bei alien BemOtseinsprozessen 

auf. Im Hinblick auf die d.uBere Sprachtd.tigkeit lassen sich 

zwei Arten innerer Sprachtd.tigkeit unterscheiden: unmittelbar 

kommunikativ orientierte und nicht unmittelbar kommunikativ 

orientierte innere Sprachtd.tigkeit. Die erste ist 'der psychi- 

sche Proze3 der inneren Vorbereitung d.LOerer Sprachtatigkeit, 

bzw. die Verarbeitung du.tjerer Sprachtd.tigkeit. Die nicht un- 

mittelbar kommuniks.tiv orientierte Sprachtd.tigkeit ist mit der 
Realisierung der kognitiven Funktion der Sprache bei Denk- 

und ErkenntnisvorgAngen, Gedd.chtnisleistungen, Phantasiepro- 
zessen usw. verbunden. 

Als ::u3ere Epracht tigkeit /Sprechtd.tigkeit, duBeres Sprechen,  

d.v3ere Rede/ bezeichnen wir die Produktion von gesprochener 
oder geschriebener Sprache, sie ist exteriorisierte Spracg- 
t~.ti~;keit. 
Veranschaulich':  

Sprachliche Td,tigkeit /Sprachtdtigkeit/ 
/in dialektischer Einheit mit geistiger Tdtigkeit/ 

innere Sprachtiitigkeit 	d.u$ere Sprachtd.tigkeit  

nicht  un- 
mittelbar 
komm.
orientirt 

unmittelbar 
'romm.orientiert 

/ 	
.\ 

f 
Produktion 
gesprochener 

Sprache 

~ 
 Produktion 
geschrieben 

Sprache 

Vorbereitung Rezeption 
von d.u3erer 	von d.u5erer  

Spracht'itigkeit 	Sprá,chtd.tigkeit  

Linter dere Aspekt der Kommunikation unterscheidet man drei 

Phasen: die ko:lmunikative, die prdkornmunikative, die post-
korniriunika.tive Phasen.  
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Im Muttersprach- und Fremdsprachenunterricht steht die Aus- 

bildung von sprachlichen Tö.tigkeiten im Mittelpunkt pádago- 

gischen Bemühens. Diesem Ziel dienen zahlreiche Tdtigkeiten. 

Wir unterscheiden dabei zwischen Tdtigkeiten als Mittel, die 

vor allem oder nur eine Funktion irn Lernproze3 haben /z.B.: 

die Erarbeitung von Sprachregeln, oder Zusammenstellen von 

Synonymen und antonymen Wortpaaren/, , und Tstigkeiten als Ziel, 

wie sie im Sprachunterricht entwickelt dann auch in der Sprach- 

praxis verwendet werden /z.B.: Formen der Anrede oder die Re- 

zeption von Sachtexten/. 
Die sprachlichen Tö.tigkeiten sind durch die folgende Merkmale 

zu charakterisieren. 

- Sie ist eine komplexe Handlung, die eine S .prachstrategie 

voraussetzt. 
- Sie beruht auf komplexer Informationsverarbeitung und -spei- 
cherung. 
- Sie ist eine.zielóerichtete Handlung, d.h. sie ist an je- 

manden gerichtet und verfolgt einem bestimmten Zv+reck.:  

-•Sie wird ausgelöst durch bewu3te Eigenzielstellungen, ;also 
jemqnden zu unterhalten, zu informieren usw. 

Man unterscheidet nach der Art der Ausübung die folgenden 

Tdtigkeiten 
Sprachproduktiv 	Sprachrezeptiv 

gesprochene Spr. 	Sprechen 	Hören 
/Nachsprechen 	. 

Freies ' Sprechen/ 

geschriebene Spr. Schreiben /Abschrei- 
ben, Diktatschreiben 
"spontan" Schreiben/ 

Lesen /stilles 
Lesen 
lautes 
lesen/ 

Die sprachlich-ko!nn1unike.tive Tdtigkeiten sind in andere au3er-
sprachliche Tdtigkeiten eingebettet. Sie sind inhaltlich ver-
bunden mit der Spieltütigkeit, der ierntdtigkeit, general mit 
der beruflichen Arbeit, der gesellschaftlichen T,tigkeit und 
der Freizeitgestaltung. 	. 
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Übung 

Unter Übung im piidagogischen Sinne ist der wiederholte Voll-

zug von Tdtigkeiten zu verstehen. Ziel ist dabei in erster 

Linie die fortschreitende Vervollkommnung von Handlungsab-

ldufen und deren teilweise Automatisierung. Weitere Ziele 

sind die Herausbildung von Ydhigkeitén sowie die Festigung 

und Vertiefung von Wissen. 
Die Übung ist von elementarer Bedeutung für die Entwicklung 

des Könnens. Sie steht in engstem Zusammenhang mit der Wieder-

holung. 
Die Übung tritt mehr oder weniger akzentuiert in alien Phasen 

des Unterrichtsprozesses auf. Je nachdem, ob spezielle Übungs-

ziele direkt oder indirekt verfolgt werden, kanra man von direk-

ter Übung oder indirekter Übung sprechen. 
Bedingungen Air die Wirksamkeit der Übung sind u.a. der Wechsel 

der Übungpformen und Übungsinhalte, die Bewutjtheit des Übungs-

vollzugs,'die Angemessenheit der Übungszeit und die Erfolgser-

lebnisse für die Schiller. 

Unterricht 

Der Unterricht ist, wie bereits -`'estgestellt wurde, Hauptweg . 

und Hauptmittel zum Erwerb von Bildung. 
Im Unterrichtsprozep werden die Ziele der Bildung realisiert. 

Unterricht ist die geneinsame T.tigkeit von Lehrenden und 

Lernenden,wobei die Lehrenden den Lernenden Kenntnisse, Kön-

nen und Fertigkeiten vermitteln und den Proze3 der Aneignung . 

mehr oder weniger stark lenken /Lehren/, wUhrend die Lernen-

den sich diese Kenntnisse, das Können und die Fertigkeiten 
aneignen /Lernen/. Lehren und Lernen sind zwei . wechselseitig 
miteinander verbundene und  sich wechselseitig bedingende Sef-
ten des Unterrichts. 

Nicht nur in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, sondern 
auch im. Betrieb, im t .glichen Leben, in der Armee usw. wird 
gelehrt und  gelernt. Der Mensch lernt in jedem Alter, ent- 
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weder unter Leitung erfahrener Menschen oder selbstdndig. 

Im Unterrichtsproze5 wird auch die Erziehung verwirklicht. 

In jeder Gesellschaft trdgt der Unterricht erziehenden Cha- 

rakter. 
Wir können zwei Beduetungen des Unterrichtes unterscheiden. 

Unterricht ist: 

1. ein spezifisch pddagogischer Proze3.des Lehrens Lernens, 

der Bildung und Erziehung und 

2. eine wichtige Organisationsform  der Bildung and Erziehung. 
Aufgabe des Unterrichtes in der sozialistischen Schule ist es, 

zur Entwicklung aller "9eiten" der Persönlichkeit, zur Aneig- 
nung solider, dauerhafter Kenntnisse, kommunistischer Überzeu- 

gungen und Einstellungen, zur Herausbildung von Fö.higkeiten 

und Pertigkeiten, Gewohnheiten und Charaktereigenschaften, 

Interessen und Gefiihlen in hohem fCa3e beizutragen. 

Der Unterricht ist damit eine au5erordentlich wichtige Ent-

wicklungsbedingung der Persönlichkeit u.nd zugleich - in dem er 
die "soziale Vererbung" wesentlich vermittelt - Bestandteil des 

gesellschaftlichen Reproduktionsprozessés. 

Unterrichtsmethode 

Das wichtigste Mittel der unmittelbaren Unterrichtsführung ist 

die Unterrichtsmethode. Was "Unterrichtsmethode" ist, beschdf- 

tigt Didaktiker und Methodiker seit langer Zeit. Auch gegen- 

wö.rtig gibt es noch keinen allgemeinen anerkannten Konzensus 

in dieser Frage. 
Mit deln Begriff Unterrichtsmethode ist einmal die didaktische 

Kategorie T"ethode als Glied der logischen "Kette" Ziel-Stoff- 

Methode-Organisation-Bedingungen gemeint, das insgesamt der 

methodischen Konzeption des Unterrichtes..und des methodischen 

Handalns des Iehrers bedeutet. In diesem Sinne kann man auch 

vom Methodischem als einer didaktischen Grö3e sprechen. 
Pat dem Begriff "Unterrichtsmethode" meint man aber auch 

"Einzelmethoden", wie zum Beispiel das Üben im Fremdsprachen- 

unterricht. Ob sich für diese "Einzelmethoden" der Begriff 

"Verfahren" als zweckmd3iger erweisen sind, mu3 der weiteren 

Diskussionüberlassen. 
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Zur nhheren Kennzeichnung der Unterrichtsmethode unterschei-

det man auch zwischen " .ul3erer" and "innerer" Seite der Un-

terrichtsmethode. Au3ere Seite der Unterrichtsmethode ist das 
auperlich Sichtbare im Zusammenwirken von Lehrern.und Schülern 

bei der Vermittlung bzw. Aneignung von Unterrichtatoff /me-
thodische Grundformen, Kooperationsformen/. 

Innere Seite der Unterrichtsmethode ist die innere Struktur 

der Methode wie 
- die Abfolge and gegenseitige Durchdringung der didaktischen 

Funktionen 
die logischen Operationen im Vermittlungs- and Aneignungs-

pro ze t3 
- die Akzentierung des methodischen Vorgehens durch algorit-

mische Vorschriften oder heuristische Regein. 

Unterrichtsmethode im Fremdsprachenunterricht 

In der fremdsprachenmethodischen Literatur_ wird Methode als 

eine komplexe Lehr- und Lernform im Sinne bins Prinzips in- 

terpretiert. So wird der Ansschlut3 bzw. die Verwendung der 

Mutter$prache bei der Erschliebung der Wortbedeutung als di-

rekte oder indirekte Methode bezeichnet. Guberina und seine 

Schule sprechen von einer global-strukturellen Methode, bei 
der Tert auf die strukturellbestimmte Aufbereitung des Lern-

stoffes in Form von Sprachmustern gelegt wird, die ganzheit-

lich zu erfassen sind. 

Im engen Sinne wird sie als Vorgehen für das Lehren und Ler-
nen aufLefa3t, um ein bestirmtes Ziel ode' Teilziel zu er-
reichen, das stofflich und im Hinblick auf eine Könnens-
komponente n: her deterniniert ist, z.B. Methode zur Ver-
mittlung lexikalischer Kenntnisse. Die Unterrichtsmethode 

soil das Wechselverhaltnis zwischen Lehren und Lernen 

widerspiegeln. 

Unterrichtsmethoden im Fremdsprachenunterricht sind omplexe 
von Lehr- und Lernformen und entsprechenden Lehr- und Lern-
verfahren. Sie kennzeichnen den Weg, der vom Lehrer bzw. dem 
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Lehrmittel zum Vollzug eines Komplexes zielgerichteter und 

sprachlicher Operationen und Handlungen festgelegt wird, um 

sprachkommunikatives Können zu erwerben und zu vervollkommnen, 

Sachkenntnisse und Erkenntnisse anzueignen und  anzuwenden, Bo-

wie Überzeugungen auszubilden und zu verfestigen. 

Zu den Lehrformen gehören der Lehrervortr&g, das Unterrichts-

gesprö.ch, die Arbeit mit dem Lehrbuch, die Arbeit mit bestimm-

ten Lehrmitteln sowie mündliche und schriftliche Lehrformen. 
Zu den Lernformen gehören die entsprechenden sprachlichen Ts.-

tigkeiten und geistigen Operationen beim Üben und bei der Lö- 
sung sprachkommunikativer Aufgaben, die grundsö.tzlich mit 

einem Erkennen und Erfassen der jeweiligen Gemeinsamkeiten und 

Besonderheiten, dem Einprö.gen und Anwenden verbunden Sind. 

In der Didaktik werden such Lehr- und Lernverfahren unter-

schieden. Lehrverfahren sind für uns Teilhandlungen des Lehrens, 

die sich auf die Ausbildung von Kenntnis-, Fertigkeits- und 
Fhikeitskomponenten des Könnens erstrecken. So unterscheiden 

wir beispielsweise bei der Vermittlung lexikalischer Kennt-

nisse Verfahren zur Semantisierung der Wortbedeutung oder bei 
der Vermittlung grammatischer Kenntnisse induktive und deduktive 
Lehrverfahren. 

Die Unterrichtsmethoden werddn 

- durch Hauptaufgaben des Unterrichts bestimmt 

- durch die Struktur des sprachlichen Könnens geprdgt 

- durch die jeweiligen Sprachtö.tigkeiten und Sprachhandlungen 
inhaltlich differenziert 

- durch Spezifika des Sprachstoffes inhaltlich bestimmt 

- durch Ziel-Texte 

- durch kogrnitive und sprachausübende Schwerpunkte 

- durch Arbeitsmittel und Jnterrichtsmittel mit bestimmt. 
Wir können Yethodenkomplexe zur Entwicklung von Sprachhand- 

lungen, Methodenkomplexe zur Aneignung und Yerwendung sprach-
licher Zeichen und  Methodenkomplexe zur Erfassung systemhafter 
sprachlicher Zusammenhö.nge und deren Nutzung unterscheiden. 
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Unterrichtsmittel 

Als Unterrichtsmittel bezeichnet man alle für eine effektive 
und rationelle Gestaltung und Führung des Bildungs- und Er-
ziehungsprozesses auf alien Stufen, in alien Bereichen unse-
res Bildungssystems und für alle Unterrichtsfü.cher vom Lehrer 
oder Schiller benötigten materiellen Mittel zur Realisierung 
der Lehrplanforderungen. 
- Querschnittsunterrichtsmittel bzw. Ausstattungsgegenstü,nde. 
Sie sind stoffunabadngig, dienen vorwiegend der Rationalisie 
rung des Unterrichtsprozesses. . 

- fachspezifische Unterrichtsmittel / originale Gegenstö.nde, 
Darstellungen in Bild, Wort, Schrift, Symbol/,. . 

Fachspezifische Unterrichtsmittel sind an ' materielle Objekte 
gebundene Informations-, Anschauungs-, Veranschaulichungs-, 
Arbeits- und Rationalisierungsmittel, die den Bildungs- und 
-Erziehungsproze5 wesentlich unterstützen. Sie werden in Ver-
bindung mit den anderen, dem Lehrer zur Verfügung stehenden 
p .dagogischen Iiitteln ziel- und inhaltsdeterminiert eingesetzt 
und  variireri das Vorgehen innerhalb einer methodischen Grund-
form. 
Die Unterrichtsmittel haben vielseitige Funktionen im Unter-
richt: 
- sie unterstützen den Lrkenntnisproze3, 
- sie schaffen lebendige Vorstellungen fiber  Sachverhalte und 
Erscheinunden, 
- sie dienen als GedechtnisstUtze, 
- sie entwickeln die :'elbsttatigkeit, 
- sie rationalisieren bestimmte Lehr- und Lerntái.tigkeiten. 
Die Spezifik der als Unterrichtsmittel zu bezeichnenden pada- 
gogischen Mittel  besteht darin, da13 es sich um materiell-gegen- 
standliche Objekte oder um /stoffliche/ Materialisierungen von 
ideelien Gbjekten, Abbildern, handelt, die im pGdagogischen 
Proze3 unmittelbar wirksam gemacht werden. 
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Unterrichtsproze ~3 

Der Unterrichtsprozen ist ein strukturierter pddagogischer  

Handlungsablauf zur Vermittlung und Aneignung des im Lehr  
plan fixierten Bildungsgutesi Der Unterrichtsproze0 ist ein  

dialektischer Entwicklungsprozel3, der eine spezifische Subjekt-

Objekt-Dialektik aufweist und deesen Dynamik sich aus dem di-

daktischen Grundverhdltnis von Lehren  und Lernen entwickelt.  

Charakteristisch fill' den Unterrichtsproze3 ist die führende  

Rolle des Lehrers und die gleichzeitige Subjekt und Objekt-

position der Lernenden. Der Unterricht ist ein sozialer Proze/3  

mit den besonderen Kennzeichen der didaktischen Kommunikation  

und didaktischen Kooperation.  

Konstitutive Elemente des Unterrichtsprozesses sind:  
- Lernende 	- Unterrichtsmethode  
- Unterrichtsziel 	- Unterrichtsmittel  
- LTnterrichtsinhalt 	Unterrichtsresultate  
iíach anderen Auffassungen: Die Struktur 'des Unterrichtsprozesses  

wird durch Ziel, Inhalt, Yethode und didaktische Funktionen be-
stimmt.  

Didaktische Einheiten, in denen sich der '_nte.rricht vollzieht,  
sind insbesondere die Stoffeinheit und die Unterrichtsstunde.  
Die Dynamik des Unterrichtsprozesses wird durch den gesell-

schaftlichen Charakter des Unterrichtes die Gesetzmd5igkeiten  

des Lehrens und Lernens und die diesen Prozessen immanenten  
Triebkr fte bestimmt. Der gesetzm.$ige Ablauf des Unterrichts-

prozesses bezieht sich auf den Unterrichtsproze5 ins;esamt /z.B.  
Beziehungen zwischen Ziel, Inhalt, Methode und Bedingungen/  
wie auf Teilprozesse des Unterrichts /z.B. F.higkeitsentwick-
lung/ .  

Unterrichtsstoff  

Der Unterrichtsstoff, in seiner Gesamtheit vom Inha.lt der All-
gemeinbildung bestimmt, den wesentlichen Kulturbereichen ent-

nommen and im Lehrplanwerk ausgewiesen, umfa3t die materiellen  
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und ideellen Gegenstande, mit denen sich die Schuler geistig-

praktisch ureter Führung des Lehrers auseinandersetzen, um sie 

sich als Bestandteil einer hohen Allgemeinbildung anzueignen. 

Der didaktische Stoffbedriff umfa13t 

1. Fakten, Begriffe, Gesetze, Theorien als Bestandteil des 

geplanten Wissenssystems der Schuler; 

2. Verfahren, Arbeitsweisen, Techniken der geistigen und prak-

tischen Arbeit, die in enger Verbindung mit dem Wissen zum Auf-

bau eines Systems von F fliigkeiten und Fertigkeiten dienen; 

3.. Politische und weltanschaulich-moralische Erkenntnisse, 

Ideen und Normen, die - enőverbunden mit dem Wissens- und 
Könnenssystem - die inhaltliche Basis fur die Herausbildung 

der Weltanschauung und Moral darstellen und in den Überzeu-
gungen zum Ausdruck kommen. 

Der Unterrinhtsstoff ist Aneignungsgegenstand fiir den Schu-

ler und Mittel seiner allseitigén Persönlichkeitsentwicklung. 

Unterrichtsstunde  

Die Unterrichtsstunde ist die Grundform der Organisation des 
Unterrichts. Sie ist gekennzeichnet durch ein klar umrissenes 
Ziel =und stellt eine relativ selbstö.ndige didaktische Einheit 
des Unterrichtsprozesses dar. Sie ist einem Fach vorbehalten 
und wird zumeist im Klassenverband durchgeführt. Sie ist zeit- 

lich begrenzt. Jede Unterrichtsstunde hat eine bestimmte Stel- 
lung und Funktion im Rahmen einer Stoffeinheit und ist selber 

durch Teilziele, Stoffakzente und entsprechende Unterrichts- 
schritte gegliedert /siehe Struktur der Unterrichtsstunde/. 
Ziel jeder Unterrichtsstunde ist es, einen Beitrag zur gründ- 

lichen Aneig/iung von Nissen und Können, zur Herausbildung der 
Fdhigkeit zum selbstEndigen Lernen und Arbeiten und zur kommu- 
nistischen Erziehung zu leisten. 

TJerkmale der Unterrichtsstunde rind: 
- Zielgerichtetheit, 
- hohes wissenschaftliches Niveau, . 
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- 1[kzentuierung der aus dem Stundenziel abgeleiteten didak- 

tischen Haupaufgaben der Unterrichtsstunde, 

- Uberlegte Auswahl und Gliederung des Unterrichtsstoffes, 

- didaktisch begründeter Stundenaufbau, 

- zweckmüDiges methodisches Vorgehen, 

- rationelle Nutzung der Unterrichtszeit, 

- hoher Grad geistiger Aktivitdt, produktiver Kommunikation 
und Kooperation als Ausdruck bewu5ter Disziplin. 

Verfahren im Fremdsprachenunterricht 

Verfahren sind Teilschritte im Rahmen der Methode. Sie die- 

nen der Auslösung geistiger und sprachlicher Operationen. 

Die Unterrichtsverfahren als kleinere Lehrschritte und 

Lernschritte können verscLiedenen Unterrichtsmethoden als 
Strukturelemente zugeordnet werden, z.B. hat die Semantisie- 

rung sowohl für die Behandlung grammatischen als auch lexi- 
kalischen;Stoffes Bedeutung. Auch das Vorsprechen ist ein 

multilaterales VErfahren. Das Unterrichtsverfahren fungiert 

also als Element der.`Unterrichtsmethode. 
Die Verfahren im Detail sowohl hinsichtlich ihres Umfangs 
berücksichti:gen besonders die alters-mö.$igen und'Jernmö.3igen 
Voraussetzungen der Schiller. 

Wiederholung 

Die Wiederholung ist eine Form der Festigung, die auf das 
Reaktivieren und Einprö,gen von Wissen gerichtet ist. Sie 
ist darüber hinaus :methodisches Grundelement des Übens. 

Die Wiederholung ist vielfö.ltig mit aiideren didaktischen 
Funktionen verknüpft. 

Es lassen sich unterscheiden: 

1. direkte Wiederholung /z.B. in der auf Leistungskontrolle 
abzielenden i'liederhalung, den Zusammenfassungen, der Syste-
matisierung und den eigentlichen Wiederholungs- oder auch 
Übungsstunden/; 
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2. indirekte oder im:nanente a?iederholung 	durch VEr-  

knüpfen des Alten mit dem Neuen und des Neuen mit dem Alten,  

durch ein standióes Zurückrei.fen auf das ülte, so da3 die  

Schiller veranlabt werden, bekanntes Wissen zu reproduzieren  

und bei der Lösung neuer AufgabE.n- bzw. /  

3edingungen :Mr die .`Jirksamkeit der Wiederholung sind:  

- Reoelmd3iGkeit,  

- Systematik im Aufbau,  

- Vielfalt der Formen.  

Wissen  

Das Wissen ist eine °ers önlichkeitseiGenschaft und stellt  

die Gesamtheit der ?renntnis:e, Erkenntnisse und Einsichten  

eines "~`enschen dar. Wissen besitzt crundlegende Redeutung  

für andere 7ersönlic'_2keitseiger_schaften / z.:?. r hiókeiten,  

;_'berzeugungen, Einstellungen/.  

Wissen kann nach der Art der Kenntnisse differenziert werden  

in  
- ca.chkenntnisse /ti be :? b j ekte dar t;mwelt, ihre Ei,:enschaften  

undZusammenh:_inge/,  

- ?.'erfahrenskenntnisse /Regeln und Vorschriften zur 'rIandlungs-  

ausfUhruno/,  

- Normenkenntnisse /betreffen das gesellsch°.ftliche Zusam-  

menleben/,  

- Wertkenntnisse /i:ber weltanschauliche, politische, morali-  

sche und !Lsthetische Bedeutunöen/.  

Zensierung  

Die Zensierung i t eine snezielle Form der Dewertung von  

3chU1erleistungen, bei der es um eine "Klassifizierung" der  

Leistungen und  des Verhaltens eht ,  d.h. um ihre Einordnunb  
in die gUlti`e Zensurenskala, in der jele Zensur als Klassi-
fikationssymbol nher definiert ist.  
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Maj3stab der Zensierung ist der Vergleich des aktuellen Stande 's 

der Leistungen und des Verhaltens mit dem in Lehrplan und in 

der Schulordnung geforderten Niveau des Wissens und Könnens 

bzw. Verhaltens. 
Kriterien für die Zensierung von Schülerleistungen sind: 

1. Quantitdt /Umfang/' der Schülerleistung, 

2. Qualitü.t /Inhalt/ der Schülerleistung, 

3. Fö.higkeit zur Anwendung des Erlernten, 	. 

4. Form der Darstellung. 

Ziele des Unterrichts 

Ziele sind ideel vorweggenommene und bewtOt angestrebte Re-

sultate der Persönlichkeits- und Kollektiventwicklung. Sie 

sind demzufolge als Persönlichkeitsqualitö,ten formuliert und 

enthalten: 

1.Wissensziele, 

2. Könnensziele, 
3. Erziehungsziele.  

Ziele des Unterrichts Sind nicht mit Untrrichtsstoff oder 
mit SchülertötigLteiten identisch. 

Ziele des Unterrichts sollen 

- lehrplangerecht sein 

- realisierbar sein, 

- überprüfbar sein. 

Zielorientierung, Zielstellung im Unterricht 

Die Zielorientierung ist eine wesentliche Seite der didak- 
tischen Führungsttigkeit des Lehrers, mit der der Prozel3 

der Ubertragung der Zielklarheit des Lehrers auf die Schuler 

bewirkt wird. Die Ziele sollen den Schülern bwwu3t werden. 
Damit ist die Zielorientierung eine wichtige Voraussetzung 

für das planvolle Handeln der Schuler. 
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Das Resultat der Zielorientierung ist die Zielgerichtetheit 

des Schülers beim Lernen. 

Das Niveau der Zielorientierung wird von zielbíldenden 

Faktoren bestimmt, z. B. der didaktischen Zielstellung, 

der Gewinnung des Ziels, der Orientierungshilfe. 
Die Zielstellung ist der Einstieg zur durchgü.ngigen Ziel-
orientierung. Methodische Formen der Zielstellung sind: 

- die orientierende Ausgangsdarstellung des Lehrers, 

- das orientierende Vorzeigen and Vorführen,. 

- das orientierende Gesprdch /wenn die Schuler bereits 

über Kenntnisse verfügen/, 

- die orientierende Aufgabenstellung zu Beginn der Unter-

richtsstunde, 

- die orientierenden Vorarbeiten. 

Didaktische Zielstellungen besitzen ein unterschiedliches 

Forderungsniveau. 3esonders wirksam sind: der Leitgedanke, 

die Aufgabe, das Problem, der ~~~:iderspruch, der Konflikt. 
Die durchgngige Zielorientierung bezieht sich auf die 
gesamte Stunde bzw. Stoffeinheit. Damit sie verwirklicht 

wird, sind in der Regel folgende Teilschritte zu empfehlen: 
- Zielstellungen fur die Stoffeinheiten and Unterrichtsstunden, 
- stndiger Zielbezug im Verlauf des Unterrichts /z.B. M:essen 
der Ergebnisse am Ziel, Einschldtzen der Realisierung von Teil-
zielen/, 
- abschlie13ende'Einschdtzung am Ende der Stoffeinheit oder 

Unterrichtsstunde /z.B. als Kontrolle der Zielrealisierung 

durch den Lehrer and die Schuler, Bewutmachen der Erfolge 
and der ^ öglichkeiten, S chw.chen zu überwinden/.  
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