I

KÍSÉRÖSZÖVEG

a szocialista társadalom
fejlődésének
kérdései
DIAKÉPSOROZATHOZ

KOSSUTH KÖNYVKIADÓ

I 1977

•

/

A diaképsorozatot

összeállította

kíséröszöveget írta:
Dr. Földi Pál

A grafikai munkákat
Kudász Ferenc

Szerkesztette:
Bonta Miklós

A borítót tervezte:
Sebestyén Gyula

készítette:

és a

Módszertani tanácsok
A hallgatók a tanfolyamon megismerik a párt politikai irányvonalának
főbb vonásait és azokat a kérdéseket, amelyek közvetlenül szolgálják politikánk elméleti alapjait. A tananyag természetesen nem tartalmazza sem
a marxizrnus-deninizrnus
elméletének egészét, sem az egyes kérdések
részletes kifejtését - mivel a tanfolyam alapozó jellegű: a párt gyakorlati
politikájának jobb megértéséhez szükséges legfontosabb kérdések feldolgozásával segíti a későbbi elmélyültebb elméleti képzést.
A tanfolyam 10 témája 4 témacsoportot alkot. Ezt a tagolást azért ajánlatos figyelembe venni, hogya propagandisták a tanfolyam egészébe be
tudják illeszteni a különböző témákat.
A tananyag pártunk politikáját a XI. kongresszus határozatainak tükrében tárgyalja. Bemutatja a politikai gyakorlat, a fejlett szocialista társadalom építésével kapcsolatos legfontosabb időszerű feladatokat.
A diasorozat a következő főbb szemléltetési típusokat
- fogalomábrákat;
- rendszerező és összefoglaló táblákat;
- grafikonokat és diagramokat.

alkalmazza:

A diaképek egy része használható előadás közben, összefoglaláshoz egyegy kérdés lezárásakor és az ismeretek jobb rendszerezésére a szemináriumi foglalkozásokon. Az elemzés, a problémák megoldása, az okok és
következmények feltárása a hallgatóktói nagyfokú aktivitást igényel. A
dia képek felhasználása lehetövé teszi. hogya hallgatók az oktatási folyamatban hatékonyabban vegyenek részt. Vizuálisan teszi érzékelhetővé az
elvont fogalmakat, s ily módon segíti a jobb megértést. A diaképekhez
kötődő ismeretek pedagógiai tapasztalatok szerint tartósabbak, könnyebben felidézhetők, és így a hallgatók jobban tudják ismereteiket a gyakorlatban alkalmazni.
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Több diakép a gazdasági jelenségeket és folyamatokat fejlódésükben, változásukban mutatja be, így segíti elő a hallgatókban a helyes szemlélet kialakulását.
A diaképek alkalmazása az oktatómunkában a propagandistától gondos
felkészülést kíván: előre végig kell gondolnia a foglalkozás levezetését, a vetíteni kívánt képek beépítését az anyagba.
Az eddig szerzett tapasztalatok szerint kb. 4-5 diakép az, ami az előadásokon és a szemináriumokon egy alkalommal vetíthető.
A bemutatott diaképekhez rövid magyarázó szöveget kell fűzni, nehogy a
hallgatók leegyszerüsítsék a témát.
A diasorozat felhasználása az oktatóknak
álló időt gazdaságosan használhatják fel.

is előnyös, mert a rendelkezésre

x

Nagy fényerejü vetítőgépekkel
mellett a tanterem falán is jól
minőségét gyöngyvászon vagy
Ietve a vetítőhelyiség részbeni
víthatjuk.

/p], J-24/B Aspectomatl nappali világítás
kivehető képet kaphatunk. A vetített kép
DIAFLEX-vetítőernyő
felhasználásával, ilvagy teljes elsötétítésével jelentősen megja-

Első téma

A PÁRT SZEREPE
A SZOCIALISTA TARSADALOMBAN
1. Rendszerező,

összefoglaló tábla

Az MSZMP szervezeti felépítését mutatja be. A párt a demokratikus
centralizmus elvét érvényesíti munkájában.
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2. Kör- és oszlopdiagram
A párt taglétszámát és összetételét mutatja be százalékban a jelenlegi
foglalkozás alapján. Adatokat tartalmaz a két pártkongresszus időszakában a pártba felvett új párttagok összetételének alakulásáról.
3. Összefoglaló táblázat
A párt tömegpolitikai munkájáról tartalmaz adatokat. (A politikai kiadványok, napilapok és folyóiratok példányszáma 1975-ben.)
Második téma

A SZOCIALISTA ALLAM JELLEMZÖ VONÁSAI
I:S FEJLESZTI:SÉNEK KÉRDÉSEI
4. RendszerezéS, összefoglaló tábla
Népköztársaságunk államszervezetének
ralizmus elve alapján.

felépítéséről a demokratikus

cent-

5. Kördiagram
Az országgyűlési képviselők (eredeti) foglalkozás szerinti összetételéről,
1975·ben.
6. Összefoglaló, rendszerezéS tábla
A proletárdiktatúra
zülük történelmileg

funkcióiról, amelyek egységben érvényesülnek,
más-más kerül előtérbe.

s kö-

Harmadik téma

A SZOCIALISTA TARSADALOM
JELLEMZÖ VONASAI
7. Fogalomábra
A termelőfolyamat

elemeiről.
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8. Fogalomábra
A termelési mód alkotórészeiről.
9. Rendszerező, összefoglaló tábla
A társadalmi alakulat rendszeréről.
10-13.

Rendszerező, összefoglaló táblák

A szocialista forradalom fő területeiről, folyamatairól
szocializmus építésének általános törvényszerűségeiről
litikai, a kulturális és ideológiai életben.

és feladatairól,
a
a gazdasági, a po-

Negyedik téma

A TERMELÉSI MÖD FEJLÖD':SE
A SZOCIALIZMUSBAN
14-15.

Rendszerező,

összefoglaló táblák

A szocializmus építésének fő szakaszairól s azok legjellemzőbb vonásairól.
16.

Diagram és grafikon
A nemzeti jövedelem alakulásáról (forrásairól és felhasználásáról) népgazdasági áganként százalékban, az 1970 és 1980 közötti növekedésről.

17.

Diagram
A nemzeti vagyon tulajdonformák

1 a.

szerinti megoszlásáról, 1975-ben.

Kördiagram

. A tulajdonviszonyokról
a nemzeti jövedelem termelésének
szektorok szerinti megoszlásáról, százalékban.
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társadalmi

ötödik téma

A SZOCIALISTA TARSADALOM
OSZTALYSZERKEZETE
19.

Kördiagram
Az.aktív keresők összetételéről az alapvető társadalmi rétegek szerint,
százalékban.
Kördiagram

20.

Az ipar és az építőipar arányáról, a foglalkoztatott
zalékban, 1960·ban, 1970·ben és 1975·ben.
21.

létszám alapján szá-

Kördiagram
A munkások százalékos arányáról a főbb vezetö testületekben.

Hatodik téma

A SZOCIALIZMUS ÉPITÉSÉNEK ANYAGI-TECHNIKAI
A TERMELÖERöK
FEJLESZTÉSE A SZOCIALIZMUSBAN
22.

BAZISA

Táblázat
A lakosság jövedelmének

23.

megoszlásáról, százalékban.

Oszlopdiagram
A párt programnyilatkozatának

24.

lakásépítési célkitűzéseiről.

Fénykép

A lakásépítés terveiről.
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Hetedik téma

A SZOCIALISTA GAZDASÁG TERVSZERŰ,
KIEGYENSÚLYOZOTT
FEJLESZTÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI
25.

Oszlopdiagram

A termelés és a termelékenység alakulásáról az iparban, az építőiparban
és a mezőgazdaságban, 1970-1980 között.
26.

Oszlopdiagram
A nemzeti jövedelem megoszlása népgazdasági áganként, százalékban.
A nemzeti jövedelem növekedése.

27.

Kördiagram
A szocialista szektor beruházásairól,
időszakokban.

a negyedik és az ötödik ötéves terv-

Nyolcadik téma

A SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA
FEJLESZTÉSÉNEK KÉRDÉSEI
28.

Rendszerező,

összefoglaló tábla

A szocialista demokrácia főbb területeiről.
Kilencedik téma

A SZOCIALISTA
29.

Összefoglaló

ERKÖLCS KÉRDÉSEI
tábla

A szocialista munkaversenyről,
30.
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Grafikon
Az újítómozgalom

alakulásáról.

a szocialista brigádmozgalomról.

31.

Oszlopdiagram

. A társadalmi juttatások alakulásáról (családi pótlék, gyermekgondozási
segély) 1970-ben és 1975·ben.
Tizedik téma

,
A KULTURA SZEREPE
A SZOCIALISTA TARSADALOMBAN
32.

Kördiagram

Az állami oktatásban
33.

részesülő fiatalok arányáról.

Oszlopdiagram

Az oktatás költségeinek megoszlásáról a főbb iskolatípusok
34.

szerint.

Összefoglaló táblázat

Hazánk lakosságának iskolai végzettség szerinti megoszlásáról.
35.

Oszlopdiagram

A könyvkiadás alakulásáról.
36.

Rendszerező tábla

A szocialista országok együttműködésének

alapelveiről.
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