
Mennyi hiábavaló kínlód'ás az ilyen tanító munkája, mert a gyermek elzár-
kózik előle, s belső ellenkezéssel megnehezíti munkáját. A testi fenyíték pedig 
szolgaságra nevel, nem szabadságra; az önfejűt makaccsá teszi, az érzékeny 
kedélyűt pedig sérti. Azért el a testi fenyítékkel, mert aláássa a gyermek 
önérzetét. Testi fenyíték nélkül is lehet fegyelmezni. Persze, ez nem azt je-
lenti, hogy teljesen el kell törülni. Vannak esetek, ahol egyenesen szükséges 
alkalmazásuk s jó hatásúak. De ezek csak szórványos esetek, s nem szabad 
megszokássá válniok. Ne feledjük, hogy felelősek vagyunk a gyermekek egész-
ségéért, s hogy a képességék különböző mértékben vannak elosztva a gyer-
mekek közt. Ezen nem segít a fenyíték, sőt veszélyezteti az önbizalom és 
önértékelés kifejlődését. A testi fenyíték nem ébreszt kedvet és szeretetet 
á munka iránt. Az a tanító, aki órájára rendesen elkészül, s vidáman lát a 
munkához, az sohasem fog a gyermekek neveletlensége miatt panaszkodni. 
Érteni kell hozzá, hogyan lehet a gyermekek bizalmát és szeretetét felkelteni, 
s ennek egyetlen módja: hűség és szeretet a pálya iránt. 

Jármai Vilmos. 

A Die Hittelschule (a hat osztályú porosz-szász polgári iskola közlönye) 
1917. évfolyamának figyelemreméltó közleményei: 

A háztartási osztály a tanulók tükrében (K. Maassen) c. dolgozat a porosz-
szász polgári iskola irányainak rövid ismertetése után a háztartási tagozatta!, 
mint a német nép igényeinek legjobban megfelelő iránnyal foglalkozik s erre 
vonatkozólag a tanulók véleményét közli. A polgári iskolának az 1925. évi 
szervezet értelmében öt Iránya (tagozata) van: 

I. általános irány fiúk számára; 
II. kereskedelmi-ipari tagozat fiúk számára; 
III. általános irány leányok számára; 
IV. kereskedelmi és háztartási-szociális irány leányok számára; 
V. a középiskola folytatására előkészítő irány. 
Sok iskolában a szükségletnek megfelelően két-három tagozat Is van. 

Az 1935. évi szervezet tizenhat tantervi formát tesz lehetővé. Vannak: fiú-
iskolák; leányiskolák; fiú- és leányiskolák, ahol a fiúk és leányok külön 
tantermekben tanulnak; koedukált iskolák. Ezekre való tekintettel a követ-, 
kező tizenhat változat lehetséges: 

I . V. I., III . és V. III. és IV 
II. I. és III. I I .és III IV . és V. 
III . • I. és IV. II. és IV. V. és reálgimn. 
IV. I. és V. II. és V. V. és főreálisk. 

A háztartási tanfolyam a IV. tervben szerepel, mely kettős irányú: A 
kereskedelihi irány a bárom felső osztályban, és a háztartási irány 
különösen a hatodik osztályban, ami az egész tagozat jellegét is meg-
adja. A cikkíró .a háztartási tagozatot tartja a legfontosabbnak a leá-
nyok nevelésében. A cikk további része a tanulók nyilatkozatáit közli, ame-
lyek mind a háztartási tagozat életrevalóságát és nagy nemzeti jelentőségét 
igazolják. (29. szám.) i 

A négyéves terv a polgári iskolai természettudományi oktatásban (A. 
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Esler) c. cikk a nagy nemzeti célok szolgálatába állítja a természettuodmá-
nyok tanítását. A „négyéves terv" célkitűzése: négy év alatt Németország 
függetlenítése mindazon anyagoktól, melyek jelenleg csak külföldből szerez-
hetők be, a német vegyi- és gépipar, valamint a bányászat feladata az ön-
ellátás biztosítása. Kettős irányban van Németország a külföldre utalva: 
élelmiszerekben (különösen zsír, olaj) és nyersanyagokban (különösen gyapjú 
és gyapot, gumi). Ezeknek a kérdéseknek kell a természettudományi 
oktatásban előtérben állaniok. Ilyenek a mezőgazdasági termelés foko-
zása érdekében: a termékétlen területek termővé tétele, okszerű talajművelés 
és trágyázás, a növényi kártevők irtása, a növényi betegségek elleni küz-
delem. A háztartási ismeretek keretében el kell hinteni a hazai mezőgazda-
sági termények és termékek kizárólagos fogyasztásának gondolatát. A nyers-
anyag problémája a hazai erdőség, a szén és az érc felhasználásának és 
feldolgozásának lehetőségéit foglalja magában. 

Ez az életrevaló, gondolatokban gazdag cikk irányt mutat arra nézve, 
hogyan' lehet a gyakorlati élet vonatkozásait a természettudományi oktatás-
ban eleven valósággá tenni. (30. szám.) 

A hővillamosság a tanításban, tudományban és technikában c., ábrákkal 
is bőségesen illusztrált cikk tárgya a legnagyobb érdeklődésre tarthat -számot 
a természettan tanárai részéről, mert a hővillamosságnak sok gyakorlati al-
kalmazása ellenére mostoha szerepe van az iskolában. (30. szám) 

Nyelvtan-tanítás az angol nyelvtanítás kezdőfokán (Th. Tisken) c. ta-
nulmány a nyelvtannak az élő idegen nyelvoktatásban való szerepével fog-
lalkozik. Az élő idegen nyelv tanításának célja a gyakorlati nyelvhaszná-
lat megalapozása. A nyelvtan nem önmagáért van, hanem az élő beszéd fej-
lesztésének segítő eszköze, olyan eszköz, mely nehézség nélkül bármikor hasz-
nálható, s így a formán keresztül a tartalomhoz vezessen. Ennek elérésére 
szolgáló legfőbb elv a legegyszerűbb formákból való kiindulás, és az óvatos 
haladás. (33. szám.) 

Szántó Lőrinc. 

H Í R E K . 

Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület f. évi október hó 17-én, Sze-
geden tartott közgyűlésén Berta Iloné-1, az Erzsébet Nőiskola ny. igazgatóját, 
Dr. Littke Aurél-t, az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola igazgatóját 
és Dr. Szendy Károly-t, Budapest székesfőváros polgármesterét a magyar pol-
gári iskola érdekében kifejtett érdemekben kiválóan gazdag munkálkodásaik 
elismeréseül az Egyesület örökös tiszteleti tagjaiul választotta. 

Az állami gyakorló polgári iskola uj szakvezető tanára. Fogassy Ödön, 
az állami gyakorló polgári iskolához beosztott oki. tanítóképző-intézeti tanár, 
a Czöndör László c. polgári iskolai igazgató nyugalomba vonulásával megüre-
sedett főiskolai kézimunka- (szlöjd-) kiegészítő szakkör ellátásával bizatott 
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