
Foki Tamás: „Egy remény van még: a pedagógus személyisége"
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-  C sak az a kérdés, miképpen lehet, mond
juk, általános iskolásokat ily módon taníta
ni. Nyilván rá lesznek kényszerítve arra, 
hogy jegyzeteljenek. D e hát nálunk még egy 
középiskolás se nagyon tud jegyzete ln i... 
M i lesz az általános iskolákban?

M. L .: Ahol tanítottam -  egy nagyon kivá
ló társaságról van szó -  az osztálynak mintegy 
kétharmada jegyzetelt. Az osztály fele egészen 
kiválóan tudottjegyzetelni. De hát ez valóban 
nagy ritkaság. És mindez nyolcadik osztályban 
történt. Hetedikben -  ahol pedig erre szintén

szükség lenne -  még nehezebb a helyzet. A ta
nár ilyet nem is vállalhat. Vagy csak nagyon 
kivételes helyzetben vállalhatja, hogy diktál a 
gyerekeknek. Éppen ezért szeretnénk olyan 
konferenciát rendezni a történelemtanárok
nak, ahol a „hogyan tovább?” lenne a téma.

Ha nem, hát pech.

I -  M ár lassan két éve szinte egyebet se tesz
nek, mint konferenciáznak, de még m ost is 
csak ott tartunk, ahol tartunk. Kmlékszem  
olyan ígéretre (am ely talán még az előző  
művelődési korm ányzattól szárm azik), 
am ely szerint azért készül valam iféle nem
zeti alapanyag, de ez sem készült e l . . .

M. L .: Az alapszöveg -  ahogyan ezt Glatz 
Ferenc egy tavalyi békásmegyeri konferen
cián nevezte -  tudomásom ̂ szerint háromne
gyed részben készen van. És -  ha hiteles az 
információ -  ez év végéig a negyedik szerző, 
maga Glatz Ferenc is leadja anyagát a Tan- 
könyvkiadónak. De ebből legjobb esetben is 
csak a következő tanévben lehet használható 
tanári segédanyag, háttérinformáció.

F. T.: Egy remény van még: a pedagógus 
személyisége. Forráselemzésekkel, diafilmek
kel, videóval lehet helyettesíteni a kisegyete- 
met. így elkerülhető, hogy a gyerekek jegyze
telni kényszerüljenek.

I -  És akiknek nem ilyen tanár jutott, azok
nak m eg peehjük van.

F. T.: Hát, igen.
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Keresünk nyugati gyártmányú személy-, kistehergépkocsik, minibuszok garanciális és 
garancián túli karbantartásának és javításának végzésére technikailag megfelelően felszerelt, 
lehetőleg

kizárólagos márkahálózat
kialakításához műhelyt, illetve szervizt.
Alapfeltétel: teljes körű autójavító tevékenység!
A technikai felszereltségi feltételek ismertetése átvehető a Bp. XIII., Gogol u. 13. portáján.
Jelentkezés az AUTÓKER Autókereskedelmi Kft.-nél,
telefon: 149-5360 vagy 149-6730/230 mellék, Bognár Lászlónénál.
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rövid határidőre vállal nyom
dai kivitelezést! 48 órán 
belül megkaphatja 
minden mű
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nyát: levélpapír
ját, cégkártyáját, is
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méretben.
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A SERVEX Kft. vállalja:
-  cégek a lapítását a beindításig

-  partnerek közvetítését nyugati cégek felé

-  korszerű, színvonalas irodák berendezését

-  belsőépítészeti m unkáktó l a PANASONIC 

irodaberendezésekig

-  LÍZINGLEHETŐSÉG MÁR 98%-TÓL!

PANASONIC IRODATECHNIKAI BERENDEZÉSEK:

Másológépek:
50 m áso la t/pe rc te ljesítm ényig

írógépek:
Az egyszerű e lektron ikus írógéptől az in terface-es 

típusig

Telefax:
K X -F 1 2 0 B  típusú (üzenetrögzítő, hangos telefon, 

te le fax)

Telefonközpontok:
3 fővonalastó l a 8 fővonalasig ( 6 -1 6  alállomás) 

Telefon: 162-0408
SERVEX Kft. -  h ivata los m agyarországi PANASONIC 

Service
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