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Korszerű taneszközök Befejeződtek 
i r i o folklór-

az oktatasban bemutatók 

A XVI. Pedagógiai Nyári kiállítás a Somogyi-könyv- avarok, magyarok; Élő sze- | 
Egyetem előadásai a Bioló- tárban, július 21-ig. , gedi képzőművészet; Lucs-
gial Központban, délelőtt Képek a Tiszáról. Hor- gyűjtemény; Épülő Szeged; 
9 órától. váth Dezső és Gyen'es Iíál- ..Vasvirágok" — a szegedi 

Haydn: A patikus. A Ta- mán fotókiállítása a tápéi lakatos- és kovácsmesterség 
nyaszínház előadása Pitva- Juhász Gyula Művelődési 200 éve: Kőolaj és föld-
roson este fél 7-kor. Házban, augusztus 9-ig. „ a z . Parasztbútorok és -vi-

K !;n
t
d o r B é l * m " " o t í p i a i ' A Kiskunság népi fafa- k letek; Ember és környe-

Kiallitas a Bartók Bela ragása. Kiállítás a szőregi . 
Művelődési Központban, Tömörkény István Művelő- ' 
július 29-ig. dést Házban, július 26-ig. I fJ- L e le József néprajzi 

Kecskés Ágnes tcxtilter- A Solar alkotócsoport fo- gyűjteménye Tápén (Vártú 
vező kiállítása a Bartók tókiállítása a dorozsmai u. 4.), megtekinthető dél-
Béla Művelődési Központ Petőfi Sándor Művelődési után 2-től 6-ig. 
„B" Galériájában, július Házban. Plakátkiállítás a Novem-
29-ig. A Móra Ferenc Múzeum ber 7. Művelődési Házban, 

Móricz Zsigmond-emlék- állandó kiállításai: Hunok, augusztus 15-ig. 

tókon megismerjék a hallga-
tók a korszerű taneszközöket, 
illetve hatékony alkalmazá-
sukat ; meghatározzák az ok-
tatástechnológia helyét, sze-
repét a pedagógiában. 

Az utóbbi évtizedek roha-
mos technikai-műszaki fe j -
lődésének vívmányai t a pe-
dagógia is alkalmazza. Az 
auditív, vizuális és audiovi-
zuális eszközök, eszközrend-
szerek, valamint az ezeket 
tápláló ismerethordozók vá-
lasztéka azonban m a m á r 
rendkívül gazdag, az iskolai 
és a felnőt toktatásban csak 
egy részüket használják. A 
tapasztalatok szerint a kor-
szerű eszközök alkalmazásá-
nak módszerei Í6 tökéletle-
nek, nem mindig szolgálják 
optimálisan az oktatás ered-
ményességét. A viharos tech-
nikai fej lődés lá t tán ráadá-
sul 6okan helytelenül értel-
mezték a taneszközök széles 
tarának szerepét, jelentősé-
gét. Bár az új , helyesen al-
kalmazott eszközök és esz-
közrendszerek nélkül való-
ban nehéz elképzelni, hogy 
az iskola megold ja megvál-
tozott, megnövekedett fel-
adatait , az oktatás intenzív 
úton fej lődjön, a tanítási 
órák hatásfoka emelkedjen 
— mindazonáltal az eszközölt 
nem mindentudók. Nem te-
szik feleslegessé a hagyomá-
nyos Ismeretátadás módszere-
it, és természetesen a pedagó-
gus nevelőmunkájá t sem. 

A nyári egyetemen az em-
lített célok érdekében fog-
lalkoznak az oktatástech-
nológia kialakulásával és 
helyzetével, a gazdasági fe j -
lődéssel való kapcsolatával; 
az elméleti kutatásokról kap-
nak képet a hallgatók a tan-
eszköz- és az oktatástech-
nológiai kutatási e redmé-
nyekről szóló beszámolókból; 
tárgyal ják a taneszköz-
rendszerek szerepét az egyes 
tantárgyak oktatásában. 
Számo6 előadás foglalkozik a 
tanárjelöl tek oktatástech-
nológiai képzésével, illetve az 
eszközök alkalmazásával — 
az egyes felsőoktatási intéz-
ményekben. fgy például a 
délutáni bemutatókon lá that -
ják a hallgatók, hogyan hasz-
ná l ják a képmagnót a kór-
házi oktatásban, az audio-
vizuális információhordozó-
kat a mezőgazdasági szak-
képzésben. Bemuta t ják az ú j 
tantervekhez készült oktató-
csomagokat. és ezek pedagó-
giailag értékes alkalmazásait . 

A nyári egyetem hallgatósága 

Az Egyetemi Számítóköz-
pont munkatársai a számító-
gépes oktatóprogramok bemu-
tatóit tartják,- előadás foglal-
kozik ezek helyes a lkalma-
zásával. Az Iskolarádió és az 
Iskolatelevízió közoktatásban 
betöltött szerepe szintén elő-
adások témája , bemutatón a 
videotechnika alkalmazását 
l á t j ák a pedagógusok. (A 
délutáni bemutatókat a Ju -
hász Gyula Tanárképző Fő-
iskola oktatástechnológiai 
tanszékén tart ják.) 

A gazdag program a tegnap 
délelőtti megnyitóelőadássnl 
megkezdődött: Genzwein 
Ferenc, az Országos Oktatás-
technikai Központ főigazga-
tója az oktatás korszerűsíté-
sének időszerű kérdéseiről 
beszélt. Kifejtette, miért 
szükséges elengedhetetlenül 
az oktatás reformja , és me-
lyek az iskolarendszernek, az 
oktatásügynek a korszerűsí-
tést gátló ellentmondásai és 
hiányosságai. Elmondta, hogy 

nélkülözhetetlenné vált olyan 
tudományág léte. amely kí-
sérletileg kipróbált progra-^ 
mot képes adni a társadalmi 
fejlődés ál tal meghatározott 
pedagógiai feladatok megol-
dásához; olyan gyakorlati 
pedagógia, amely szorosan 
érintkezik a tudományokkal, 
integrálni képes az elméleti 
kutatásokat. Az oktatástech-
nológia, mint pedagógiai tu-
dományág, tapasztalati úton 
igazolt ismeretek rendszere, 

^ m e l y n e k a következők az 
alapkérdései: hova akarunk 
menni (célmeghatározás), ho-
gyan ju tunk oda (a taní tás 
megszervezése) és végül: 
honnan tudjuk, hogv megér-
keztünk (az értékelés, az 
eredmények mérése). A tu-
dományág elméletének ki-
munkálása mellett számos 
gyakorlati teendőt kell elvé-
gezni ahhoz, hogy az okta-
tástechnológia pedagógiai 
céljaink elérését szolgálhassa. 

S. E. 

Don Carlos, személyesen 

Rendezik a Nyári Tárlatot 

A Móra Ferenc Múzeum Horváth Mihály utcai Képtárá-
ban Szamosi Ferenc művészettörténész iránvitásával a Mű-
csarnok kiáUításrcndező csoportja megkezdte a Szegedi 
Nyári Tárlat anyagának rendezését. A vasárnap 20. alka-
lommal megnyíló országos kiállítás a képtár három szint-
jén, minlctry 160 művész, több mint 250 alkotását sorakoz-
tatja fel. Leggazdagabb a festményanyag, több mint száz 
táblakép keriil a falakra. A 84 kisplasztika és érem mellett 

közel 60 grfikai lapot mutatnak be 

Az idei Verdi-premier, A 
végzet hatalma ta lán legna-
gyobb érdeklődéssel vár t 
énekesegyénisége. Szinte ki-
zárólag csak adatokat . a 
nemzetközi karr ier ig vezető 
útállomásokat ismerünk: a 
híres leningrádi egyetemi 
kórus tagjaként kezd éne. 
kelni, 1971-ben megnyeri a 
Glinka emlékének szentelt 
nemzetközi dalversenyt, két 
év múlva Belgrádban figyel-
nek fel rá, 1974-ben Zwl-
ckauban, a Schumann-hang-
versenyen m á r ismert és el-
ismert baritonista. Lemez-
felvételek, külföldi fellépé-
sek. Tavaly óta szülővárosa. 
Leningrád operájának, a 
Kirov Operának magánéne-
kese. Ez év tavaszán a bu-
dapesti Operában Escamillót 
énekli Obrazcova oldalán az 
Anyeginben. Mindössze 33 
éves. 

Ezek csak tények. Sze-
mélytelen, objektív informá-
ciók. Mégis gyaní tható: 
Szergej Lejferkusz A vég-
zet hatalma szegedi előadá-
sának Nagy Ismeretlene. 

— Igen, először vagyok 
S z e g e d e n . . . 

— Énekelt már szabadté-
ri színpadon? 

— Athénben, tavaly. Am-
fi teátrumban, 8 ezer néző 
előtt, mikrofon nélkül. K ü -
lönleges feladatot jelent ter-
mészetesen, de szerintem 
ennek a Verdi-operának ele-
ve szabadtéri előadás kell. 
Nagyon tetszik a tér. kiváló 
az akusztika. Szinte abszt-
rakt hatású, szimbolikus 
jellegű a díszlet, a színpad-
megoldás művészi szempont-
ból nagyon szerencsés. Ké-
nyelmes próbálni is. 

— Eszerint első szegedi 
benyomásai jók ... 

— így. „első nekifutásra" 
Szeged nagyon tetszik. Le-
ningrádról mondják , hogy 
intelligens város. Azt ért ik 
ezen, hogy szinte minden 
eredeti művészi elképzelés, 
új és izgalmas szellemi 
áramlat onnan indul, ez ha-
'ározzn meg kulturál is a rcu-
latát. Azt tar t ják , a lenin-
grádiaknak különleges érzé-
kük van ahhoz, hogy ilyes-

mit másut t is meglássanak. 
Ha így van, én Szegedről ezt 
érzem. Gondolom, csak effé-
le hagyományokkal volt le-
hetséges magának a szabad-
térinek a megteremtése is. 
Zenei körökben azt szokták 
mondani, olyan egy varos, 
amilyen a zenekara. És a 
szegedi zenekart jónak t a r -
tom. 

— Don Carlost énekli né-
hány nap múlva itt. a Dóm 
téren. Még nem találkozott 
ezzel a szereppel... 

— Pedig Verdi annak ide-
jén kifejezetten egy péter -
vári operának írta. Fel je-
gyeztem: 1862. november 10-
én a Marinszkij-színházban 
volt a darab ősbemutatója, 
a milánói Scalában csak hét 
évvel később. ,1869 február -
jában kerül t közönség elé. 
Sokat játszották azóta Le-
ningrádban — de tíz éve 
nem. Nekem pedig éppen tíz 
éve van munkaviszonyom . . . 
Így Szegeden kerül tem test-
közeli kapcsolatba az operá-
val, és Don Catlos a l ak j á -
val. 

— Hogyan sikerül a talál-
kozás? 

— H á t . . . persze, hogy iz-
gatott vagyok. Minőségileg 
mást, ú ja t jelent nekem, ed-

dig nem énekeltem hasonló 
szerepet. Ügy gondolom, az 
egész megvalósítás kulcsa 
Don Carlos jellemének a l a p . 
konfliktusa: ez az ember ke-
dvetlen, de tudatában van 
sa já t negatívumainak. Az el-
lentét feloldhatatlan, tragé-
diába torkollik. A karakter t 
teljes egészében a két pólus 
közötti harc határozza meg. 
Erre kell ügyelnem. Nagyon 
összetett feladat, egy sze-
mélyiség ingadozásaiba kell 1 

helyezkednem hangban, 
színpadi já tékban egyaránt. 
Teljes azonosulásra van 
szükség, Don Carloshoz ha-
sonló embereket ma is isme-
rünk . . . A néző higgye azt, 
hogy ez az ember szimpati-
kus, amilyennek először lát-
szik. Ugyanakkor é l je á t a 
kettősséget, érezze meg, 
hogy szehved is. Tehát egy-
fa j ta együttérzésre és pá r -
huzamosan tudatos ..hibalá-
tásra" kell szorítani, a konf-
liktust élezve. Igyekszem er-
re törekedni. 

— Milyen segítséget kap 
mindehhez? 

— Amikor idejöttem, vol-
tak elképzeléseim, ..készül-
tem", Nagyon-nagyon őrü-
lök, hogy a rendező, a kar -
mester és a zenekar felfo-
gása egybeesik az enyém-
mel, pontosabban kiegészíti 
és felerősíti azt. Kialakult 
bennem egy összkép, amely 
a szcenikai adottságokkal 
együtt közös a rendezői el-
képzeléssel. Igen nagy sze-
rencsének tartom, mer t sok-
szor képmutató lehet a szí-
nész, úgy tesz, mintha egyet-
értene mindennel . közben 
egyáltalán nincs így. De az 
ilyesmiből általában semmi 
jó nem szokott kisülni, a 
közönség szenvedi meg. Te-
hát most ezért vagyok iga-
zán boldog, hogy nem kell 
kompromisszumokat köt-
nöm, nem kell „udvarias-
kodnom", hiszen csak a né-
ző látná kárát. Igv viszont 
valóban közössé vált a cél. S 
a többi — ra j t am múlik. 

Domonkos László 

SZEGEDI 
ÜNNEPI 
HETEK 

Érdekes témák a nyári egyetemen 
Az idei nyári egyetem köz-

ponti témakör inek — az ok-
tatástechnológia elmélete és 
gyakorlata — különböző kér-
déseit összesen 18 előadáson 
tárgyal ják a kurzus kilenc 
napján , délelőttönként. Az 
elméleti jellegű munká t dél-
u tánonként az oktatástech-
nológiai gyakorlatról i rfor-
máló bemutatók követik. A 
témakör szakértőinek — a 
veszprémi Országos Oktatás-
technikai Központ, az Orszá-
gos Pedagógiai Intézet, az 
Iskolatelevízió, az Iskolará-
dió, valamint a felsőoktatási 
intézmények oktatástech-
nológiai központjainak mun-
katársai — kettős célja van : 
az előadásokon és a bemuta-

A tegnapi, harmadik ú j -
szegedi előadással befejeződ-
tek a nemzetközi néptánc-
fesztivál folklórbemutatói. A 
német, a lengyel, a bolgár, 
a finn és a hazaiak, az 
ÉDOSZ-együttes műsora is-
mét telt ház előtt pergett 
— nagy . sikert aratott . 
Ugyanakkor a harmadik 
volt a sorban a délutáni 
nemzeti nap programja ; a 
f inn és a román együttes 
táncaira — a borús idő el-
lenére — sok néző volt kí-
váncsi a múzeumparkban. A 
fesztivál következő napjain 
elsősorbati a dómszínpadi 
bemutatóra készülnek a tán-
cosok. A Vásár című kétré-
szes táncjátékot ma, szerdán 
este próbál ják a Dóm téren, 
főpróba: pénteken. 

Acs S. Sándor felvétel* 

A Voces Conlemporanae román vonósnégyes koncertjével 
hétfőn este megkezdődött a városi tanácsház Muzsikáló ud-
varának idei hangversenysorozata. A négy fiatal román 
muzsikus Haydn-, Bartók- és Schubert-műveket adott elő, 
nagy sikerrel. Képünkön: a vonósnégyes, amely „megnyi-

totta" az év Muzsikáló udvarát 
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