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BEVEZErö

Az oktatási
közökkel

módszerek

egyik fontos

területe

a figyelem

felkeltését,

elősegíthetjük

csolatának

jobb megértését,

a képekhez

a szemléltetés.

Különböző

a fogalmak

kötött

esz-

és a valóság kap-

ismeretek

röqzt-

tartósabb

tését.

Diasorozatunkkal
hatékonyabb
szereplő

oktatásahoz

kívánunk

felhasználásával
növeléséhez,

és feldolgozásához,

segítséget

nyújtani.

szeretnénk

segítséget

a valóság sokoldalú

illetve

A sorozatban

és -rendszer ező ábrák,

sémák, fogalommeghatározó

táblázatok
tásának

az egyes témák

elsajátításához

nyújtani

összefoglaló

a hallgatók

összefüggéseinek

aktivi-

jobb megértésé-

hez.

A diasorozat

módszertani

segédanyag,

ket saját mondanivalójának

és a hallgatói

Felhasználhatja

téblaváztatra,

egy·egy kérdés elemzésére.

Bemutathatja

hasznosítsa.

jén. Igy képet kapnak
Felhasználhatja

a hallgatók

a főbb összefüggések
dista győződjön

rögzítéséhez.

lentie-e,

amit szemléltetni
szöveget

gazdagításához
gandamunka

hatékonyságának

tanulni

vetítésre

kép a hallgatók

a hallgatók

hozzájárulni,
fokozását,

vagy

a tanfolyam

ele-

az év folyamán.

- összefoglalásként

Mielőtt

mind a propagandista,

szeretnénk

rendszerezésére

vetített

akar. A bemutatott

fűzni, nehogy

Diaképsorozatunkkal

az ismeretek

megfelelően

az egész sorozatot

téma kör lezárásakor

meg arról, hogya

gyarázó

felkészültségének

arról, mit fognak

egy-egy nagyobb

az egyes képe-

ezért a propagandista

-

kerül a sor, a propaganszámára

is azt je-

képekhez

helyes mindig ma-

leegyszerűsítsék

a fogalmakat.

mind a hallgatók

ismereteinek

elsősegítve

közös célunk,

a propa-

a politikai

nevelő munka

eredmé-

nyességét.
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Nagy fényerejű
mellett

- a tanterem

minőségét

(pl. J-24/B Aspectomat)

vetítőgépekkel

falán is jól kivehető

gyöngyvászon

ve a vetítőhelyiség

képet kaphatunk.

vagy DIAFLEX-vetítőernyő

részbeni

- nappali

világítás

A vetített

kép-

felhasználásával,

vagy teljes elsötétítésével

jelentősen

illet-

megjavíthat-

juk.
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KISÉ RÖSZÖVEG
1. A ~'p~rthoz tartozás feltétel ei
Összefoglaló

séma

2. A párttagság megszGnésének formái
Összefoglaló

séma

3. A párttagok kötelességei és jogai
Összefoglaló

séma

A szervezeti

szabályzat

kat. Mindkettő
munkáját

szoros egységben

következetes

a szocializmus

betartásával

ügyének

rögzíti a kötelességeket
a párttag

eredményes

és jogo-

képes mindennapi

szolqélatába

állítani.

4. A demokratikus centralizmus
Összefoglaló
A tudatos

séma
fegyelem

ponti irányítás

alapján történő

5. A pártegység összetevői
Összefoglaló
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egységes cselekvés

és a széles körű demokratizmus.

séma

biztosítéka

a köz-

6.

A párt szervezeti felépítése
Összefoglaló

7.

A pártkongresszus feladata
Összefoglaló

8.

séma

Az alapszervezet vezetőségének feladata
Összefoglaló

14.

séma

A pártalapszervezet legfőbb fóruma: a taggyülés
Összefoglaló

13.

séma

A pártalapszervezet
Összefoglaló

12.

séma

A pártbizottságok feladata
Összefoglaló

11.

séma

A Központi Ellenőrzö Bizottság (KEB)
Összefoglaló

10.

séma

A központi vezető szervek feladatai
Összefoglaló

9.

séma

séma

A pártcsoport feladata
Összefoglaló

séma
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15.

A szocialista társadalom politikai szervezetei
Összefoglaló séma

16.

A szak szervezetek szervezeti felépitése
Összefoglaló séma

17.

A szakszervezetek feladatai
Összefoglaló séma

18.

A KISZ szervezeti felépitése
Összefoglaló séma

19.

A KISZ 1eladata
Összefoglaló séma

20.

A Hazafias Népfront jellege és feladatai
Összefoglaló séma

21.

AlapvetéStulajdonformák a szocializmusban
Összefoglaló séma
A szeeialista tulajdon két alapvető formájának közös és eltérő vonásai.

22.

A lakosság foglalkoztatása (százalékban)
Diagram
Az aktív keresők népgazdasági ágak szerinti megoszlása.

6

6

23.

Nemzeti jövedelem (1) (milliárd forint)

Grafikon
A nemzeti jövedelem növekedésének alakulása.
24.

Nemzeti jövedelem (2) (százalékban)

Kördiagram
A nemzeti jövedelem termelésének alakulása népgazdasági áganként.
25.

Nemzeti jövedelem (3) (százalékban)

Kördiagram
A nemzeti jövedelem felhasználásának alakulása három ötéves terv
átlagában.
213.

Népgazdaság

(1) (százalékban)

Diagram
Az ipari termelés növekedésének forrása.
27.

Népgazdaság

(2) (1975=100)

Oszlopdiagram
A gazdasági fejlődés távlati terve a párt programnyilatkozata
28.

alapján.

Életszínvonal (1)

Összefoglaló tábla
Az életszínvonal főbb összetevői.
29.

Életszínvonal (2) (százalékban)

Kördiagram
A lakosság jövedelmének források szerinti megoszlása.
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30.

Népesség

(százalékban)

Oszlopdiagram
A népesség

31.

korcsoportonkénti

Népesedéspolitikai

megoszlása.

intézkedések

(1) (1000

fő;)

Oszlopdiagram
A gyermekgondozási
gondozási

32.

segélyt igénybe vevők számának

segély összegének

Népesedéspolitikai

és a gyermek-

alakulása.

intézkedések

(2) (fő; millió forint)

Grafikon
A családi

33.

pótlék

összegének,

a bölcsődei,

(100 óvodáskorú

gyermekre)

számának

Gondoskodás

az idösebti

néprétegekröl

és az óvodai férőhelyek
alakulása.

(1000 fő; milliárd

forint)

Oszlopdiagram
A nyugdíjasok

34.

száma

és a nyugdíjak

összegének

alakulása.

A lakosság egészségvédelme
Oszlopdiagram
A 10 000 lakosr a jutó gyógyintézeti

ágyak és az orvosok

számának

növekedése.

35.
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A szeeialista

országok

Összefoglaló

táblázat

A szeeialista

országok

gazdasági

együttműködése

gazdasági

együttműködésének

alapvető

formái.

36.

Különbözö

gazdasági közösségek (százalékban)

Grafikon
Az ipari termelés növekedéséről a KGST és az EGK országaiban.
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