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Köztudomású, hogy néphadseregünk személyi állományának igen
sok fejtörést okoz és sok nehézségébe kerül az egyéni tanulás és a konzultációs munka kérdése. Tehát ezek a kérdések, amelyek időszerűek a
fegyvernemi tiszti iskolákon, úgy gondoljuk, hogy ennek a döntő kérdésnek felszínre hozása a fn. ti. iskolák tisztikarával együtt a csapattisztikarnak is nagy segítségére lesz.
A fegyvernemi tiszti iskolák, a tanulásra rendelkezésre álló idő jelentékeny részét a növendékek egyéni tanulására fordítják.
Az egyéni tanulásra fordított idő célszerű felhasználása, egyrészt
az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon már korábban elsajátított anyag
alapos megtanulását eredményezi, másrészt pedig azt, hogy a növendékek
a legközelebbi foglalkozási órákra alaposabban és tervszerűen készülhetnek fel. Ezzel egyidejűleg a növendékek, « fiatal tisztek részére nélkülözhetetlenül szükséges, könyvvel való önálló bánásmód gyakorlati készségét
elsajátítják.
Iskoláinkban a növendékek egyéni tanulása kérdésének felszínreliozása ezért képezi állandó gondoskodás tárgyát, mind a tisztikar, mind a
pártszervezetek részéről. A parancsnokok igyekezzenek a növendékek számára megteremteni az egyéni tanulás normális feltételeit. Gondoskodjanak
a tantermek és más tanulólielyiségek berendezéséről, különös tekintettel a
tanuláshoz szükséges szemléltető segédeszközök meglétéről.
Az egyéni tanulás ideje alatt a növendékek előtt sok, előttük ismeretlen kérdés kerül felszínre. Ezek a növendékek elsősorban az illetékes
előadókhoz fordulnak segítségül, azonban az előadó nem minden esetben
tartózkodik a közelben. Ilyenkor a növendékek gyakran fordulnak közvetlen előljáró parancsnokukhoz tisztázásra váró kérdéseikkel. Az iskolákon
szép számban vannak azok az alparancsnokok, akik a növendékekkel behatóan foglalkoznak. Ök a növendékeknek az előadóktól kapott feladatok
tisztázásában segítséget nyújtanak és rámutatnak a r r a , hogy mit kell megtanulniok elsősorban.
A parancsnoknak nem egyszer nehézségbe kerül a válaszadás, a
növendékek feltett kérdéseire.
Ezek a
nek az egyéni
kezménye az,
ellenőrzésének
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tisztek nem akarván kockára tenni tekintélyüket, igyekeztanulás ideje alatt osztályuktól távolmaradni. Ennek követhogy ezek a tisztek elesnek a növendékek egyéni tanulása
lehetőségétől.

Honvéd 6. szám.
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A bevezetőül eddig elmondottakból természetszerűen az következik,
hogy a tisztikar továbbképzését politikai és szakmai téren egyaránt meg
kell javítanunk. Az iskolaparancsnokságok feladata a tisztikar politikai és
szakmai tudása színvonalának emelése. Ezt törvényszerűen írja elő a
Miniszter Bajtárs idevonatkozó Tiszti Parancsa is.
Az egyéni tanulás céljára kijelölt idő észszerű felhasználásáról való
gondoskodás, a növendékek számára ismeretlen kérdések megmagyarázása
nem vezethet a növendékek felett való gyámkodássá. Ez azt jelenti, hogy
a parancsnoknak a növendék által ismeretlen kérdésekre a kész feleletet
nem szabad megadni előre, hanem a parancsnok köteles kényszeríteni a
növendéket arra, hogy önállóan oldja meg a kapott feladatokat. A gyámkodás csökkenti a növendék kezdeményezőképességét és felelősségérzetét.
A növendékek részére adott házi feladatok jellegének és terjedelmének nagy jelentősége van. Előfordul, hogy a növendékek annyi feladatot
kapnak, hogy azok nem képesek azokat elvégezni az egyéni tanulás ideje
alatt. Mire vezet ez? — Arra, hogy a növendékek csak felületesen sajátítják el az anyagot és megszokják az elnagyolt munkát. Nem kevésbbé káros az is, amikor a növendékek kevés feladatot kapnak, így fölöslegesen
elvesztegetik drága idejüket. A kiképzési osztály állandó feladata az említett esetek kiküszöbölése, az állandó ellenőrzés megszervezésével.
Az ellenőrzés mindig terjedjen ki arra, hogy a növendékek egyenkint mivel foglalkoznak és milyen nehézségeik vannak a feladatok elvégzése terén? Az ellenőrzést végző tiszt a tárgyra vonatkozóan beszélgessen
el a növendékekkel és adjon nekik kiegészítő feladatokat. Rendszeresen
ellenőrizze a növendékek jegyzeteit és azt, hogy az előadóktól kapott feladatokat végrehajtották-e?
A növendékek egyéni tanulásának főbb kérdéseit a Honvédelmi Minisztérium Katonai Tanintézetek Csoportfőnöksége által kidolgozott és kiadott segédlet alapján a következőkben részletesen ismertetjük:
I.
1. Az egyéni tanulás jelentősége.
A katonai tanintézetekben, valamint a különböző tanfolyamokon
az egyéni tanulás jelentősége éppen olyan fontos, mintha tanrend szerinti
foglalkozás. A tanórarend szerinti foglalkozáson a növendékek a tanár előadásából új ismereteket szereznek. Az előadásokon az előadó következetesen, tervszerű sorrendben ismerteti az új tananyagot. Ez azonban csak
egyik része a feladatnak. Később a növendékek előadó nélkül dolgozzák
fel az előadó által előadott anyagot, hogy a tanórákon szerzett ismereteket minél jobban lerögzíthessék és megtarthassák.
Fontos, hogy a növendékek az előadó által előadott tananyagot
egyedül dolgozzák fel. Tehát ismétlésre Van szükség, hogy a foglalkozáson
előadott anyag alapvető kérdéseit könnyen emlékezetbe véshessék.
Az egyéni tanulás az az idő, amikor a növendékek az előadáson
hallottakat felidézik, azokat rendszerbe szedik és rögzítik. Az egyéni tanulás különösen nagy jelentőségét mindenekelőtt maguknak a növendékeknek kell felismerni és megérteni. Ezért a növendékek számoljanak saját
és bajtársaik egyéni tanulási idejével és az egyéni tanulásra rendelkezésre
álló időt a lehető legcélszerűbben, .észszerűen és figyelmesen használják fel.
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2. Az egyéni tanulás célja és feladata:
— a tantermi foglalkozási órákon, vagy a gyakorlati órákon szerzett
Ismeretek emlékezetben való rögzítése,
— a foglalkozások alatt készült jegyzetek kijavítása, kiegészítése,
— a foglalkozás anyagának — a szerzett elméleti tudás alapján
való — gyakorlati alkalmazása (feladatok megoldása, gyakorlás, stb.),
— az egyéni tanulás módszerének elsajátítása, mely a növendékek
további fejló'désének és önálló munkájának egyik alapja.
3. Az egyéni tanulás megszervezése.
Az egyéni tanulást a tiszt-szakaszparancsnok szervezi meg és felel
érte. Az egyéni tanuláshoz a növendékeket az alosztálykörletben sorakoztatjuk. A sorakoztatást az alosztály napos-tiszt felügyelete mellett a szolgálatvezető végzi. Az egyéni tanulás kezdetének jelére a szakaszparancsnok-növendékek a szakaszokat az osztályokba vezetik. Az osztályba való
beérkezés után az egyéni tanulás azonnal megkezdődik. Megengedhetetlen, hogy az egyéni tanulásra szánt időből 10—20 perc kiessék azzal, hogy
a növendékek könyveiket kiszedegetik, a tanuláshoz előkészülnek, rakosgatnak, tesznek-vesznek. A növendékek előtt csak az az anyag lehet, amivel foglalkoznak. Az egyéni tanulás ideje alatt hangos beszélgetés tilos.
Egyéni tanulás alatt az osztályból kimenni csak konzultációra lehet,
rendszerint a szünetekben, hogy a bajtársakat egyéni tanulásukban ne zavarják. A konzultáció befejezése után kötelező az osztályba visszatérni (a
csend megzavarása nélkül!).
Az egyéni tanulásban engedjük meg a „tanulókör-módszert". A tanulókör-módszer az, amikor 4—5 fő közösen dolgoz fel egy-egy kérdést,
együtt tanulnak, de úgy, hogy másokat ne zavarjanak. (Vázlatok, rajzok,
plakátok készítésére a tantermi tábla felhasználható.)
Az egyéni tanulás alatt a rendért a szakaszparancsnok-növendék
(amikor a tiszt-szakaszparancsnok nincs jelen) felelős. Kötelessége tudni
a pontos létszámot (ki, hol van és miért hiányzik), szabályozni és engedélyezni a konzultációra való eltávozást, vezetni az egyéni tanulásról távolmaradók naplóját és — a tanterem-naposon keresztül — idejében gondoskodni a szükséges segédletek, vázlatok, plakátok sjb. biztosításáról.
Az egyéni tanuláson a szakaszparancsnokok jelenléte az első hónapokban kötelező. Ebben az esetben a szakaszparancsnok felelős a rendért,
ö ellenőrzi az egyéni tanulás menetét és segíti a növendékeket, hogy helyesen osszák be idejüket. Megoldja a nem túl bonyolult kérdéséket, melyekhez az előadó megkérdezése nem feltétlenül szükséges. Segít a növendékeknek jegyzeteik helyes összeállításában és megtanítja őket a tankönyvvek észszerű felhasználására.
Az egyéni tanulás alatt levélírással, szépirodalmi könyvek olvasásával, vagy egyéb nem odavaló kérdéssel foglalkozni tilos. A napostiszt köteles az egyéni tanulás rendjét az összes szakasznál ellenőrizni.
Egyéni tanulásról csak az iskolaparancsnok és politikai tisztje engedélyével lehet távolmaradni. Ezt az engedélyt is csak különösen indokolt
esetben lehet megadni.
4. Az egyéni tanulás lefolyása.
Az egyéni tanulás ideje alatt főleg azokkal a kérdésekkel és tantár51

gyakkal foglalkozzunk, melyekből a foglalkozás a következő napon lesz
és kisebbrészt azokkal, melyeket azon a napon vettünk át a tanórákon.
5. A jegyzetelés.
A növendékek a foglalkozásokon mindig készítsenek jegyzetet.
A jegyzetbe tömör mondatokban csak a lényeges dolgokat jegyezzük fel. ,
A jegyzetben mindig hagyjunk széles margót és egy-egy tárgykör befejezése után egy-két üres oldalt. A jegyzetet lehet ceruzával is vezetni.
Fgyéni tanulás ideje alatt jegyzetet tisztázni tilos. Az egyéni tanulás ideje
nem szépírási gyakorlat. A jegyzetek olvashatóságára, könnyebb áttekinthetőségére és tisztaságára már a foglalkozáson törekedjünk, mert ezeknek a tisztázása behozhatatlan időveszteséget jelent. Nem szabad időt
vesztegetni bonyolult rajzok, vázlatok és táblázatok lerajzolására. A sok
rajzolással a növendékek egyéni tanulásából rengeteg idő megy veszendőbe.
A rajzokat a foglalkozásokon csak vázlatosan készíttessük. Az
egyéni tanulás ideje alatt csak kiegészítjük, kijavítjuk és pontosabbá teszszük a már kész jegyzeteket, felhasználva a margót és az üres oldalakat.
Nagy fontossága van az egyéni tanulásra feladott anyag mennyiségi kijelölésének. Egyes előadók nem számolva rpás anyaggal, más tantárggyal, azt hiszik, hogy csak a saját tantárgyuk a fontos s így gyakran
négy órát is igénybevevő feladatokat adnak a növendékeknek. Az előadó
csak annyi időt igénybevevő feladatot adjotí, mint amennyit a megtartót),
tanórái aznap leadott órákból % szerint elfoglaltak. Pl.: ha egy tantárgy
a napi kiképzési idő 50% -át tölti ki, akkor az egyéni tanulás alatt abból, az
egyéni tanulás összidejének 15%-a fordítható. A napi kiképzési idő másik
50%-ára szintén 15% egyéni tanulás juthat (ezzel az aznap leadott anyag
tanulásár a az egyéni tanulás összidejének 30%-a lement). A fennmaradó
70% egyén'r tanulás ideje pedig a következő napi felkészülésre szolgál. Az
egyéni t a n u l á s ' i d e j e alatt, nemifeltétlenül szükséges minden tantárgygyal foglalkozni. Pl.: torna, vagy olyan egyéb foglalkozás után, amikor a
növendékek gyakorlati feladatot oldottak meg. Ilyen foglalkozás után
nincs feladat az egyéni tanulásra.
A növendékek saját időszámvetése terjedjen ki:
a) a leadott előadás anyagának rögzítésére,
b) a következő napi anyag átismétlésére,
c) a soron következő ellenőrző vizsgára, dolgozatírásra, stb. történő időbeni felkészülésre (fontos az is, hogy a növendékek előre tudják
a vizsgák és ellenőrző dolgozatok időpontját).
Tehát ezek figyelembevétele mellett kell a növendékeknek felosztani
saját idejüket.
II.
Jegyzetkészítés, szabályzatok, tankönyvek, segédletek felhasználása.
1. A szabályzatok, tankönyvek, segédletek észszerű felhasználásától
igen sok függ. Sok növendék azt gondolja, hogy jegyzete annál jobb, minél több van beleírva. Ezért a növendékek nagy része igen tetemes időt
veszít azzal, hogy a tankönyvet (segédletet) átmásolja jegyzetébe. Ez káros és időtvesztő másolás, de semmiesetre sem jegyzetelés. így a jegyzet
átváltozik egy rendszertelen, kontár, új kiadású tankönyvvé. Az ilyen másolás következtében a jegyzet tele lesz — igen gyakran tartalmilag is durva hibákkal. Ilyen jegyzetkészítés mellett a növendékek pl. a vizsgára
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való felkészülésnél, nem tudják emlékezetükbe idézni a kérdések lényegét,
így elpazarolják a rendelkezésükre álló időt és képtelenek a vizsgára felkészülni.
A jegyzet az alapvető kérdéseknek, tételeknek, következtetéseknek, ha
szükséges, idézeteknek tömör, rövid leírása, melyből a növendék igen rövid
idő alatt emlékezetébe tudja idézni a már korábban megtanult anyagot.
Jó jegyzet mellett csak kis mértékben kell tankönyvet és egyéb segédletet
használni.
A jó jegyzet biztosítja a növendék idejének gazdaságos kihasználását és segít neki az alapvető kérdések lényegére összpontosítani (koncentrálni) figyelmét. Megakadályozza továbbá, hogy másodrangú kérdésekkel
forgácsolja szét figyelmét. Jó jegyzetekkel kiváló eredményeket érhet el
az ellenőrző- és az évvég! vizsgákon egyaránt. A jó jegyzetkészítés a növendék további önálló, jó munkájának záloga, mely az iskola befejezése
után is segítségére van.
Minden növendék elsőrendű feladata legyen a jó jegyzetkészítés elsajátítása, megtanulása.
A jegykészítés komoly dolog, mely tapasztalatokat és gyakorlatot
kíván. Ezért az előadók és szakaszparancsnokok segítsenek ebben a kérdésben is a növendékeknek. Csak az említett tapasztalatok átadása és a
növendékek részéről való átvétele után tudják a növendékek jegyzeteiket
jól, maradandóan vezetni.
2. A tankönyvek (segédletek) használata.
A feladott anyagnak könyvekből való elsajátításánál az alábbi
szempontok figyelembevétele szükséges:
a) mindenekelőtt fontos a címek és alcímek alapján a feladott anyagot átfogóan átnézni, megállapítani annak tartalmát, terjedelmét, a benne
rejlő esetleges nehézségeket, a főbb kérdéscsoportokat, stb.,
b) figyelmesen átolvasni az anyagot és megérteni az átolvasott anyag
lényegét,
c) meghatározni az alapvető kérdéseket, amelyek az anyagot megvilágítják. Pl. egy feladat olvasása közben látjuk, hogy igen sok az anyag,
de a lényeg, az alapvető gondolat nincsen külön kidomborítva, akkor az
első feladat a nagy bekezdésekből és fejezetekből meghatározni a rövid,
tömör lényeget. Célszerű ehhez piszkozat-jegyzet készítése,
d) röviden és tömören megfogalmazni a válaszokat a felvetett kérdésekre. Pl.: % az egyik oldalon a növendék olvasva az anyagot, megállapította, hogy a főkérdés lényege az 1905-ös forradalom vezetőereje. Mi ez
a vezetőerő? — tevődik fel a kérdés és a növendékrtek meg kell keresni
a választ, hogy ez a vezetőerő ez és ez, stb.,
e) feljegyzések alapján összeállítani a jegyzetet. A könyvekből való
tanulás, jegyzetelés nálunk eddig nem a fentiek szerint történt. A legtöbb
esetben a növendék kinyitotta a könyvet, elkezdte olvasni az anyagot és
rögtön egy-egy bekezdés elolvasása után átírta a könyvet a jegyzetébe.-Ez
nem jó módszer. A rendelkezésre álló idő vége felé, amikor a növendék
látja, hogy nem tudja befejezni a jegyzetelést, már el sem olvassa az
egész anyagot, csak egy-egy helyen ötletszerűen kiválasztott részeket ír
ki, amiből aztán a legképtelenebb furcsaságok adódnak elő. PL: az, hogy
az 1905-ös forradalom vezetőer^je a burzsoázia.
Csak az előbb leírt módszerrel lehet gyorsan és eredményesen ta-"
nulni.
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III.

Szervezési kérdések.
Az előadók és szakaszparancsnokok minden egyes egyéni tanulás
látogatásánál tanítsák a növendékeket a könyvek helyes felhasználására,
a helyes jegyzetkészítésre és a helyes időbeosztásra.
A szakaszparancsnokok részvétele az egyéni tanuláson kívánatos,
mert a szakaszparancsnok, amikor jelen van, tanítani és irányítani tudja
a növendékeket az egyéni tanulásra fordított idő helyes felhasználásában
Az előadók ezt menetközben is megtehetik a konzultáción. Éppen ezért
szükséges, hogy a növendékek, amikor konzultációra mennek, vigyék magukkal jegyzeteiket is.
,
/
Célszerű külön időt biztosítani módszertani foglalkozásokra (esetleg
oktatási időn kívüli idő rovására), amikoris a legrátermettebb tanár elmondja a növendékeknek a jó jegyzetkészítés szabályait, a tankönyvekkel
való jó munkát és az egyéni tanulás idöszámvetési tervének elkészítési
módját.
A növendék naponta az egyéni tanulás elején a számára legbonyolultabb kérdésekkel foglalkozzék. Ez természetesen mindenkinél más és
más lesz.. A könnyebb kérdéseket hagyja a z egyéni tanulási idő végére.
Ha a bonyolultabb kérdéseket nem tudja egyedül megoldani, ne pazaroljon
erre időt, hanem ezt a kérdést bajtársaival együtt próbálja megoldani. Ha
így sem sikerül, akkor a .legközelebbi szünetben menjen konzultálni.
Tegye félre ezt a kérdést és addig foglalkozzon a többi kérdéssel. A konzultáción jelentse röviden a tanárnak, hogy mi a nehézsége és mit tett
eddig a kérdés megértése érdekében.
IV.
Ellenőrzések.
Az egyéni tanulás minőségét ellenőrizni kötelesek:
— alosztályügyeletes tiszt naponta,
— alosztályparancsnok hetenként kétszer,
— zászlóalj- (osztály)-parancsnok hetenként egyszer,
— kiképzési osztály naponta, az egyéni tanulás-ügyeletes tanáron
keresztül (ez napiparancsban jelenik meg). Az ügyeletes tanár ellenőrzi,
hogy az ügyeletes konzultáló tanár a helyén van-e.
„
Az ellenőrzés foka különböző. A kiképzési osztály nagyjában, csak a
külsőségek ellenőrzésére képes. Pl.: fegyelem, időbeni kezdés-végzés, létszám, anyagi biztosítás, rend, és így tovább.
A többieknek (kiképzési osztályon kívüliek) nemcsak a külsőségeket, hanem a tartalmat is ellenőrizni kell. PL: helyesen osztják-e el a növendékek idejüket, kijönnek-e az idővel a feladatok megoldásában, helyesen jegyzetelnek-e, tudják-e a könyveket jegyzetelni, aktívan használják-e
a konzultációt, stb.
Ugyanezeket a kiképzési osztály is ellenőrzi bizonyos időközönként,
külön ellenőrzési terv alapján. Pl.: tudnak-e a növendékek jegyzetelni?
Az ellenőrzések eredményét ki kell értékelni és ennek alapján ki kell
küszöbölni a megállapított hiányosságokat. A kiértékelés eredményét iskola-, zászlóalj- (osztály)-gyűlésen 'kell közzétenni, aszerint, hogy a kiértékelést melyik parancsnokság végezte el.
\
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A kiértékelés névszerint foglalkozzék az előfordult esetekkel (hiányosságokkal).
Az egyéni tanulás kérdéseinek eredményességét a politikai tisztek
és pártpolitikai munkatársak pártpolitikai munkával támasszák alá és biztosítsák.
Az iskolán folyó egyéni tanulás kérdéseit módszertani értekezleteken, vagy „Pedagógiai Tanács"-üléseken az érintett parancsnokok a tisztekkel iskolázzák.
Néhány szót még a konzultációkról. Az iskola kiképzési osztálya
grafikont készít, amelyből kivehető, hogy milyen tantárgyból, melyik előadó, mikor, hol és hogyan tart konzultációt. Ezzel a grafikonnal a növendékeket meg kell ismertetni, hogy azok bármely tantárgy kérdésében mindennap az előadótól segítséget kérhessenek.
Eddig a növendékék egyéni tanulasának kérdéseivel foglalkoztunk,
most tanulmányozzuk az előadók konzultációs munkájának kérdéseit.
Az előadók konzultációs munkájának kérdéseit a következőkben
ismertetjük (erről segédletet szintén a H. M. Kat. Tanint. Csfség állított
össze és adott ki).
I.
1 A konzultációs munka jelentősége.
A konzultációs munka az iskolák egész évi munkájának rendkívül
fontos területe, mely nemcsak a növendékeket, vagy a konzultációt vezető
előadókat érinti, hanem a munka feladatokkal jár a politikai tisztekre, az
alosztályok tisztjeire, az előadókra, a tanszékvezetőkre és a kiképzési osztályra egyaránt.
A konzultációs munka eredménye csak ezek szoros együttműködésével biztosítható.
,
A konzultációs munkában két végletet különböztetünk meg:
1. Az egyik eset, amikor a növendékek nem mennek konzultációra,
2. a másik eset, amikor a növendékek minden aprósággal rohannak
konzultálni, akár van kérdésük, akár nincs.
Vizsgáljuk meg a két végletet külön-külön!
Ha azt vizsgáljuk, hogy miért nem mennek a növendékek konzultálni, megállapíthatjuk, hogy ennek a következő okai lehetnek:
— a növendékek azért nem mennek konzultálni, mert az előadók
igen jól adnak elő;
— a foglalkozásokon a növendékek mindent megértettek és az
egyéni tanulás folyamán nem volt szükség konzultáló előadó segítségére;
— az előadó nem keltette fel a növendékek érdeklődését a tantárgy
iránt, ezért kellő törekvés nincs meg bennük, hogy kiváló, vagy jó eredményt érjenek el a leadott tantárgyból;
— az előadók és parancsnokok nem tesznek meg mindent az egyéni
tanulás jobb megszervezésére, megjavítására;
,— a tanszékvezetők és a kiképzési osztály nem ellenőrzi kellő mértékben a konzultációs munkát.
Tudjuk azt. hogy a jó előadások mellett gyakoriak a közepes és
gyenge előadások rs. Gyakran előfordul, hogy a foglalkozás után a növendékek egész sor kérdést nem látnak tisztán és mégsem mennek konzultálni.
Ennek az az oka, hogy a növendékek nem érzik a konzultáció fontosságát.
55

Nem látnak benne segítséget és így nem is tartják azt szükségesnek. Ez
azért van, mert az előadókhoz a növendékeknek nincs bizalmuk. Bizalmatlanságuk oka, hogy az előadó nem keltette fel a növendékek érdeklődését
a tantárgy iránt, sőt ellenszenvet váltott ki a növendékekből az anyag
megkedvelése helyett.
Minden konzultáló előadó az alapos elméleti felkészültségen kívül
köteles gondoskodni .a- magyarázó oktatás anyagi előkészítéséről (oktató
falitáblák, metszetek, stb.).
A növendéknek a konzultáción nem szabad teljesen késtz, kimerítő választ kapnia az általa feltett kérdésekre, mert így a növendékekben
az a helytelen felfogás alakul ki, hogy sokkal egyszerűbb, ha helyette más
oldja meg a feladatokat. így leszoktatnók a növendékeket a feladatok önálló megoldásáról és ránevelnénk arra, hogy a feladatok megoldását másnál keresse. Végül elvesztené saját képességeibe vetett önbizalmát, önállóságát.
A növendéknek meg kell 1 győződnie arról, hogy a 'konzultáló előadó csak az esetben nyújt segítséget a feladat megoldásában, ha látja,
hogy a konzultálást kérő növendék mindent megtett a feladat megoldása
érdekében.
A konzultáló előadó kötelességei:
1. Ellenőrizni a növendék jegyzeteit, melyet a kérdéses foglalkozáson készített.
2. Meggyőződni, hogy mit tett a növendék az anyag megértése érdekében.
3. Meggyőzni a növendéket arról, hogy tudása segítségével képcsönállóan megoldani a kérdést.
4. Kiegészítő anyagot adni a kérdés megértéséhez.
5. Rámutatni, hogy mi volt az oka annak, hogy a növendék a kérdést nem értette meg.
'
Ennek okai lehetnek:
a) a növendék nem készített jegyzetet;
b) az anyagot nem elég figyelmesen tanulmányozta át;
c) a foglalkozásról távol maradt.
Ezenkívül az előadónak arra is kell gondolnia, hogy a kérdés meg
nem értése nem egy esetleg helytelenül megtartott foglalkozás eredménye-e.
A konzultáló előadó állapítsa meg, hogy hol, mikor és kinek a foglalkozásán fordult elő a hiba. Ha erről meggyőződik, a szükséges jelentést tegye
meg a tanszékvezetőnek.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy az előadást (foglalkozást) az
előadó rosszul folytatta le, haladéktalanul-intézkednie kell, a foglalkozás
helyes megismétlésére, vagy külön csoportos konzultáció lefolytatására.
A s a j á t hibájából felkészületlen előadóval szemben szigojrú felelősségrevonást kell alkalmazni. Az egyéb ok miatt felkészületlen előadónak pedig
a tanszék nyújtson segítséget, hogy hasonló eset ne forduljon elő. A konzultáló előadók vigyázzanak arra, hogy a konzultáció ne váljék vizsgáztatássá.
Ne ijessze el a növendéket a leadott anyag kikérdezésével, hanem
segítse abban, hogy a növendék a kérdést egyedül oldja meg (rávezetés),
így a növendék minden esetben felhasználja a konzultációt, ha arra szüksége van.
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A konzultáló előadó:
1. ismerje a tanszéken belül a leadott anyag összességét,
2. készüljön alaposan fel a konzultációra, úgy, hogy az egész átvett anyagból minden kérdésre kimerítő választ tudjon adni,
3. vezesse rá a konzultáló növendéket a lényegtelen kérdésekről a
fsntos kérdések lényegére,
4. tudatosítsa "a növendékekkel a konzultáció fontosságát az idő jobb
felhasználása és az egyéni tanulás érdekében.
A jó konzultáció a konzultáló előadó módszertani képességeit tükrözi vissza.
A konzultáció minőségéért
a konzultáló előadók, a konzultáció
megtartásáért a tanszékvezetők felelősek.
II.
A konzultációs munka megszervezése.
A konzultáció szaktantermekben folyik (pl. lő-szaktantermekben).
A konzultációs munka szoros összefüggésben legyen a tanszéken
folyó módszertani munkával.
A konzultációs munka a növendékek egyéni tanulásának észszerű
kiegészítése.
A konzultáció lehet:
a) egyéni, vagy
b) csoportos konzultáció.
Egyéni konzultáció: amikor egy-egy növendék az általa még megoldatlan kérdéssel felkeresi a konzultáló tanárt és ott ezt a kérdést tisztázza. Leggyakrabban az egyéni konzultációt alkalmazzuk. Az egyéni konzultációnál az előadónak figyelembe kell venni, hogy ki jött hozzá konzultálni; gyenge, közepes, jó, vagy kiváló tanuló. Ennek megfelelően elégíti
ki a növendék kívánalmat.
Csoportos konzultáció: amikor a tanár egy csoporttal foglalkozik
bizonyos kérdésről. A konzultációnak ilyen formáját csak akkor alkalmazzuk, ha ez egy csoport kívánsága, vagy a kérdésnek a tisztázása egy
csoport részére* szükséges.
Célszerű csoportos konzultációt még abban az esetben is tartani,
ha az adott tantárgyból másnap több mint 4 órás foglalkozás van beállítva. (Pl. harcászatból 6 óra, terepen, ellenőrző vizsga, stb.)
A csoport (tantermi szakasz) igénylését ilyen, konzultációra szolgálati úton a kiképzési osztálytól kell kérni.
A csoportos konzultációt tehát a kiképzési osztály engedélyezi, ill
rendeli el.
'
Csoportos konzultációt nem szabad gyakran tartani, mert az a
növendékek önállóságát elveszi, őket az egyéni tanulástól elszoktatja és
kiegészítő tantermi foglalkozássá válik.
-A konzultáció lefolyása lehet aktív vagy passzív.
A konzultáció aktív: amikor a konzultáló előadó a szak. pk. megfelelő tájékoztatása alapján kijelöli, hogy kik azok a növendékek, a:k',knek
a konzultációra legnagyobb szükségük van.
A konzultáció passzív: amikor a konzultáló előadó a növendék által
feltett kérdésre felel csupán és nem törekszik arra, hogy a konzultációt
irányítsa. Tehát minden egyes tiszt feladata, hogy a passzív, a formális
konzultációt aktívvá tegye.
»
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III.
A konzultációs munka lefolyása
A konzultációs munkaterv minden egyes tanszék részére kötelező.
A munkaterv rendjét és menetét minden növendéknek időben ismernie kell.
A tanszékvezetők, tanárok, szak. pk-ok, kezdeményező, észszerűsítő munkát
fejtsenek ki ezen a téren és nem szabad, hogy megelégedjenek a konzultációs terv teljesítésével, hanem új, jobb formák feltalálására törekedjenek
A konzultációs munka teljes és minőségi irányításához elengedhetetlenül fontosak a részletes és pontos nyilvántartások, valamint a nyilvántartások alapos kiértékelése.
A jól átfogott és megszervezett konzultációs munkát a növendékek
általános tudásának emelkedése jellemzi.
A konzultáció kiértékelése, elemzése választ fog adni egy egész sor
kérdésre: Mégpedig:
1. Kinek a konzultációját látogatják szívesen a növendékek és
miért? Miért nem a másokét? Avagy a másikét miért kevesebben? (nyilvánvalóan azért, mert az, egyik jól, a másik rosszul konzultál. Az egyik
érdekesen, a másik unalmasan magyarázza meg a kérdéseket. Az egyik
kiabál a növendékekkel, a másik jól bánik velük.)
2. Melyik tanár növendékei látogatják leggyakrabban a konzultációt J
Nem rossz előadás, foglalkozás, vagy esetleg elmaradt foglalkozás következménye ez? (Ebben az esetben meg kell nézni, hogyan yan megszervezve a kölcsönös segítség az ilyen szakasznál. Szabályozva van-e a
szolgálatba való vezénylés egyenletes elosztása, stb.)
3. Milyen tantárgyból konzultálnak leggyakrabban a növendékek?
(Nem túlsok-e és nem tul nehéz-e a tantárgy.)
A kiértékeléssel elsősorban az érintett tanszék vezetője és a kiképzési osztály foglalkozik (ellenőriz a kik. o.). A konzultációs munka
a tanszék munkájának igen nagy és igen fontos területe. Attól, hogy
milyen jól vezetik azt, nagyban f ü g g a tanulmányi előmenetel sikere és
az anyag elsajátításának foka.
A konzultációs munka tükör, melyben részletesen meg lehet nézni
az adott tanszék módszertani munkáját. Leegyszerűsíteni a munkát a tanterv csak formális teljesítéséig, illetve addig az álláspontig, nogv ha jönnek ellenőrizni jó, ha nem jönnek úgy is jó — ez megengedhetetlen.
4. A kiképzési osztály ellenőrzi -a tanszékek konzultációs munkáját
A növendékek viszonya a konzultáló előadó konzultációjához az a tényező,
mely meghatározza az előadó konzultációs munkájának ,minőségi fokát.
Ebben nagy jelentősége van a tanszékvezető személyes ellenőrzésének.
Az előadó alapos felkészültsége, vagy ennek hiánya a konzultáción vehető
legjobban észre. Tehát az előadónak sokkal alaposabban kell felkészülni a
konzultációra, mint az előadásra. Míg az előadáson csak néhány kérdést
kell megtárgyalni, addig a konzultáción visszamenőleg, sőt a még át
nem vett anyagból is kaphat kérdéseket.
Ha a szükség úgy kívánja, konzultációra kiegészítő időt is lehet
fordítani. Erre a kik. osztály külön intézkedik.
A konzultáció az egyéni tanulás ideje alatt folyik. Ezenkívül lehet
konzultációra más időt is fordítani.
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Legcélszerűbb főtantárgyakból heti 3, a többi tantárgyakból heti
1—2 konzultációt tartani.
A konzultáció nyilvántartása a következő kérdéseket ölelje fel:
— a konzultációt kérő növendék nevét,
— melyik szakaszból jelentkezett konzultációra,
— az érintett szakasz előadójának nevét,
— milyen anyagból, mely tárgykör, mrlyen kérdés érdekli a növendéket,
— a konzultáció időtartama, végül
— keltezés és a konzultáló előadó aláírása.
Fegyvernemi tiszti iskolák növendékeinek sokat és kitartóan kell
tanulniok, hogy Néphadseregünk képzett tisztjei legyenek, hogy békében
oktatni és nevelni tudjanak, háborúban pedig sikeresen oldhassák meg
feladataikat. Ez arra kötelezi a növendékeket, hogy ne csak a hivatalos
tanrendszerinti órákon tanuljanak, hanem- a könyvek és szabályzatok,
fegyverek és gépek önálló tanulmányozásával állandóan gazdagítsák ismereteiket, bővítsék tapasztalataikat.
A növendékeket ebben a munkában elsősorban az iskola parancs
nokságnak, valamint a politikai osztálynak és pártszervezetnek kell irá
nyitóiag seg'tenlök. Ebben a fontos és felelősségteljes kérdésben egyenlő
felelősség, egyforma irányvonal és jól átgondolt rendszer kell, hogy vezesse az összes fegyvernemi tiszti iskolákat, éppúgy, mint a csapatoknál
folyó különböző iskolákat és tanfolyamokat.
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Tanuljunk

és dolgozzunk, hogy mindazt elsajátítsuk a békében,

ami szükséges ahhoz, hogy sikeresen megvédjük a békét,
hogy mindazt elsajátítsuk békében, amire szükségünk
a győzelem

lesz

kivívásában".
Farkas

Mihály
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