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Altaaassan saigisid kt3aépiskolátk, a gimadziam cads 60  
telad&ta a math**  viazonyitva  alarmatGen megvált4zott 4  ~* 

net oka slaOsorbaa társadalmi randszerankben és termelést  

view-  aiakbaa bekbvatkezett vili .to• debaa :s, továbbá abbaa ko*  

reseddli* boG7 snázadunkbaaa a technika 8riási fej1adóaéaek  
kavetkeztébea,: az általéne;e maveltség aj elemmel s  a teobaal~ 

. 	 . ~ 	. ka .ismertével gazdagede tt .. Andes as  álta16.noaan  

kola  taAtervi arlaGának bővitéaáis ig6nyelta. Igaz ugyan,  

hegy a technikai jellega mUveiődéai anYagnak a aá~ ~~ ziumi  

tan.tEryl a va18 felv~6tele .a  szocialista társadalmi rend  144~ 

=Otta clatti a ig• század második feléta /weave  tiibbém.  
keitsbbé aaegvaldault , aZ aktori gimnáziumok kapui azonbaa  

a  társadaiomaak asak egy kis rétege számára &alcttak it  

gimnáziumalakban más a bal$Oct :s . SzáMult jelentOs  

000110100val # aekksl :Wieae * népréteg*. a do]Gezák 0a2N*  
mekei r6széria biztasitja az áltaIáncs műatcaitaéget.-  

OMn4zium 	célkitazése aeeará.nt*  

"41 .0 mevelJe taaul6it a Wirt eta a muakáaaaztály# 66600  

afgatz6> náritittk 4140!Wit 04aa460%. aZ013014.0- batimezereta, am»  
otalota ezb.oxioklirol., oonelc zeoralolOoa add=  migia#a.ls,zJi* ,  
astc stollen*  általtinos és peiiteabaikat müvaltségot 6a Solo,  



01441,1 WOO,  :tormilja taauldi kommuuistra vilficASzati  é~ 

000104 tulajdonságait «- glAndieion egyrészt előkkozit at  
eastert3ekro faiskolákrai misréezt alapot ad a terzelő  

1ralő atom  fetkóostilásra 0 velenint administtrációs   
egyéb mUukakOrök betel006~ «~"  A/  

. 	 , 	 , 	 , 	 . 
,

~g6o 
 

~ ~~~ ~ri~~~~ :~t~~:, ~ °~ ~~~~~moIs*  
Mak nemusak 	~~ fizikai manktira noveln.V kell  

iao~a#, *kilt  e tochrkika Zat 	etts1604e1 mefeele164  
em," m44 épitöen ée akOt8ios tudxatt tvesol0401: a terio*I4  

iimistunoknak tobAt már az által.ánoe : 

zág se.erves részét alkot6 teChnikai miivelttAget is *ell  
nyujtania ~ 	~ : as  ugy►~~ezott~ perl~.te~:kai o~tá~~~~ 

... 	 . 
Os* ~~~~~ kápzés formájábanre~.~.záládik. ,  feladat treg  

voldettisa eac^4ekében határozat átu több konkrőt intezke-*  
tart4xt, amelyek :mindegyike v408- falcon  ~► _M az isko-

la =aka  gyakorlatibbá iAtulét sztgatatat  
en fontos képés volt a  t~~~~ttea~a~a~ t~t~►  

	

 
fls4kai 	bio 	4- tenitásában* a  wekorlati  

őrák beveeettse .4  
Az  Oktatáetigyi Vi eztérium : 19$5,46i, . 

 taaftbaa 
 

á#tt ~~eithaa :aserint * 	* a  Ginowaumi áltslávos 	4640*-  

	

.  	 . 	 . 

b®vapoliteObnikai oktatás 0101201,3034 raegohláettáse. 6rdek8bea  
~ 	 . 

~~~~ rizikábbl,. kámláb61 de 111101446M gyakorlati órák  
tevezetáse:"  

Az  3:ikzeia utasitis szerint tenit áei Ortik twalett  . . 

ta/texx id  gy:ekorIeti ,  Órákat, csak a  kijelölt "kisérleti" ieko**  
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la: mats  tac;ozatiaban kellett ItatelQzGfln F-40Vbart s~, 
 

kLetl 1 Ore, /I,   o.- heti 1/2 6ra$. III . 04 keti lia 411),/. A  
4zakozilati oktat6,0 	aj .~ortrajába azont= o -~4szerte  

00k ads  iskola bekoweefllOdotrt As at  adQttsevaak roiseieio  
IBM  iztv.okezett ilktatásiiwti taasztőrios tatai megjalijlt  
myakoztati azwewoot uegvalósitaTti   *  

letOkos feleöbb azervek. Mat 	ii6osztalya : 

MI 041 Vedagairoial Vövábblotipz0 lutözet,tt s srakfeltiuwole-  
)416zaten keresztül., taittQlyamkon, a t-auel-vei4 toviibb--  

k6?z6se .Tastoedu, lidskeztek a cegtaaul6 Quakabaz, 0e  
gzakorlatl:  

A  o:atorlsti 6r ,1k vowt1186hez no=  segits6utt adott

az  1956s,baz Llegjeleat **Ilttiatet0" kladvaaty /3if  t  ~....~~4 a  
aalzorlatök antyauanak xOszlates 1slrasa aollstt- •  .a  ookavlems  

rak iivo'szervez6s6vel s: veaat6sts:ve1 Itapcselatms túq~,av'etG  

Odszewtao,l 	eictekticm. 	utautatá.sul szo1g(iát•  
'oak  az táated6fek A.  a he 	ta.sáosi szervek, az is*  

kaiak sziilöt munkaközöss6geluek - • ént arivazi talogatása 0. 0 
 

Item  uto1Q6 sotban a tiau t:1vok lak„a munkitia,, air a kezdet  d~ 

"milieu le sok aztv ezedthAyt haztat• Egok he3.3reu riéG a  0e4«.  

Obb 13A0Vbá.ri telezerelés = lgtt  is s.iikerillt a kvekor2ati  

41Nailaoz szilks6ces tolt6tsleket blztösitaui..F tw a3,,6k saw.* . 

sect *  aroma  Ao3.Goztak *  63 ahol a taad.. 	D6aszertasl  
ismerettel .08 ái;Zivetk0zeiie#3eLl vezette &  oclalkeRitapkat. ott  
t~ tána%u GlttlGtt.fiuclewa bl: tFQá1abbd Válti. u;+artuali,6 kOsz06..+  

á~ejlSdatt, közelebb jutottak 	Iparban. PlQzval4sul6  

raeldai t4lyat`!atokhpz 60 	utals6 sorban. keld 3.6pdst  tAt4 
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Veit 04Sre o  as 022016 wars feló* 
Teztu6sssetesen 

 
.a positivissolt mellett jaentkestek a ve.t. 

héssé k U.. As awes* teltőialak blimp saftgalt61 eltekintve• 
estik tOrtfisa főkdat a m6deserb<1.11..14sonqtalaztailgban 
Moult elleare, bogy a gyakorlati tralt bevezet6se ötvi Izmir 
• harmedik 46v vice re10.3a3seleafink. AGM tailtbatjult* ha.= 
az aravesetitta aajditos Yalzkapi6dszere raindealitir4 eggya64eaeu 
helyesen vailöstalna nes 9  60 how a gyakorlat* 04k valkban 
• s'e v e s r4fss6vé valtak volna a tézda tanitas 
tében fol oktat&oevala rfaulksin&k. 	asonban imagá1la- 
Pltbat60 bow as őrak erectsóvesség‘t bistosit6 aossaaatok e  
stint pl* .a taaulOk elakészitése‘ aunkNak 
3-mint as On 	tase ós vezet6se tekizitet6ben as Ctita* ,  
linos elvek kielatultak. Asontan tovfibb 	elemozutink and 
a eakorlati munk,a 	1 4 t * mind a beliSle fakad6 
t artalltit s detőként adaasertalti k427,  
a 46 s, eket *  am.alvitraek6ban‚ hoot a aakorlat* 15374kbasa 
rejl8 lik1.atá-nevali5 feladatokat 04.7261 tudatozabbans t8k610.0" 
tesebbon valliaitauk waft, Ig aserivaty tattledazys eat a Vol*. 
datot "Uzi k* 06144 



E6 gbansKOWA IWZA TWITAWAsEt TOUTLarm ,  
irtitiaii4 slat' ~um= Vilwm1t vcomva 1~oGWACadisakti  

A tam:16 e,rekarlat$ nunkAja nem 14 el a  képia tOw-  
 7 	. 

nitaaabano kOzéDiskeleik tAntervt sniyaOnak, a tanitdal st04.» . 

aserek. a1.altul4aanak tanulménvefisdbá. kitliniki,. bow a 19.  
azitizad ute1ső Mr@ibeY3 e 47yas bazai kősépiskolAnk kéraia taut.~ 

t etaaban is jeleatiae-zisc és ewro nefiwabb teret %ádit a taro*  
1,614 alctaslatt fvclal~xtatása• 

,
kozdet nebéss6061951# :a  

Dedeeciai fo1foGdsbél, véső falon  VOdIg a13 akkori tdraa.  
dalsni re~b~~. faka ő nehézségek ellentros, awes  kiveil6 pe- . 

aN746Cunek eredményesen r1eloataks reáiamerve a tanlaók ak,~- 

tivIt4aóbaal az  tia613.6 tauniabaa 1%018 aaZZY eiltatdas Met*.  
• nevaléa lebetősége~~~ iwekeztek  at Dina jobbon  

aloaúzni  o► 	ul7aa médazerrel twaitani t  how  a leronawebb  

oroarlrt1713 rJOk 010 Vilst*ts .j.u14b6i. ma is coltat tanulahatunk•  
Abb6,1 aélból, hozt .megismerjiik a mult kavetenda  

v 
 

példitit és how  OatazatiimAaé%on ltiaank a kénia taa040a.al  
kopeso1ea#taa alcendoUsekat t  a fejlődést e1tiő .socitő Jima wk..  
owl?  ~~~1;6 k3Vilményeket, a nödszerek alalcu1dsfits vázlatois  

• v#:ssfialJuk mac  hazai k3►zépiekvlitink: kaltaia fiani#titaéaak  
tartőnetét•  

Ximemteas boa  a terttazattudamivas VIrgyak .lase,  
a kénia volt as,, az.elynek tr~ .z`ltáea lQcutolgira krrapott be-  
Xyet a kliaépfeka oktatásban* 2onek oka  réesben as volt'  
begy a  kénia ta x# tudenkin7 ~~, elé, Ma~ ,t  soak a 18, sat.*  



*ad máwa4ik felében kezd fejlődésnek indulni # másrésw# erect*  
ményei lassan és kezdetben zavaros fQlfogá,eban keriattek be  

as iskolába.  

mig 1775-ben is soak a fizi,kai és termeszetrajzi  ta~► 

yak keretében tanitot'tak kevés, kémiai jel.le iiwiinek  namdhatd  
ismereteto amal.yek azonban eglál.t;aán: nem tlikröztek a kérai&»  
nak tudomannyá volt* a3akalását ea az alkemista mult tud.o. . 

mánytalea ,. mlaxtl.kas elképzeléseiből való saabadu16.a6t. . 

=CMS fizika kö ebat)t követi.eső kémiai vonatko-
zású részek olvashatók:  

"A lönyeget alkote tulajdtanságok, amel:yek a három *Av.  

elv4 as an/ago a.telky es a azalea első keveredéséből 
esármaznake. Mrortelekt viare:48es6g. eikeiyet a ktftaii.  
kuaok serau:Unimak nevesnekt továbbá az olajszo.riieóg.  

amelyet kéznak hlvnak és a aalltirdság, amelyet sónak  
monamak. A kén tirtssel kevert anyaaf a mereur aa+•aal  
eCrdb minit as anlyagfical 8gyesrAlt szellem* Bzeket a ne.  
veket azonban 	szabad felcserélni a földből kiásott  
JO, kén iagen1 nevével* Raesek ugy8nia kevert tea.-  
teke a tfttlajdonságok-ledig magukban  nea l.áthetbkosak  
képselet. utjén .idé 's~#ők fel* . Minden testben  benne  
Vanaak.* mint a kémikusok igazolni ttndják, teakor  e~► 

0e0 tostekbá .l vizeres 68 olajos alkatrészeket  

laaztsnak el es ekkor v#.sesamarad aham, etas só**  

",A featoket a  Viz létesiti. Azonban a gt3sökből is lassos  
nek fámek* amit as égből hullott ‘vasdarabok igazolnak*  
As ásvávoklaan rejlő erőt termesazetl. ssellemnek /rapi•»  
vitas naturalist/ aaevessilk, Ez arx~►ltel.e .. aháozrZe.ls  á~ 
viuky van, 	ugya2 is a se szelleme. Itifta a vltsiald  
nuiviesb, rr:aaé * * /4/  

3.7774en kiadott Ratio Viduca#lonv ugYan hangaulyos~  



ma ' a teratszettu3ommyoe ismeratek -- köztfik a kémia Unitas.  
~k ~ ie .a középiskolában, azonban az Lione ~~&etb latin  Ya~g► 

foraumatika4> is.~~~.tik =Judaism=  osz$áirliba bevezetot$ tetra**  
szetrajz 	tarfzt ker0tttbon 	keirés 	 ova**  
got 	 landa@sz ~.8 a harmadik .o. sztarbea tártyalt tie*-  

,  
~tanios kapcs~i~.edo~ némi kémiai  amaigo k"üi.önféle sdk, . 

gyantilik 	k5szénféleségeks fdl.d da k8li@mil£k,r drágakdvek,  
fonfémaks  témeki tweak*  lawilleteis 	tekin*ettel a  

za:iakra  

Az  els5 Ratio  és az *Aetna  kOa+etkez6 időben a klizépis3oo ►  

liban Unit:At ,  Viacgyak ** seen beam  még a természettudományos  
tázztok közatt is - a  kémiásnak alarandelt azexep Sttbatt a ~k 

az autroAdatb0fil . 0044 megno�lvánult mind  a tantervi anyag 
 

kivaasztárá:banf, mind annak tanitésére iránvitett tioele~ 

a 1.9:, szásad eie4én ie ,  amikor podia a Matt  mint  tuts-  
i X4 ,i ' 

 j±elent8s erodantxuyekst mutatott  rel* 	tanitaaa  
=wag  báttéráe azor11lt;t. A  tudomány fejlődése a társadalom  
stilkségietén.ek mértékében azon~~, ha kezdetben iase= is,  ée . 

szlikeégszeaeri 	hozta s  kémiának  a kbzepieko1ák tans.  
tervébo vaid térhéditialty . .it 1848-ban kiadott rendeletben  
Vktatási as fegyelmi saa#alzek a budai 6a pest*, középtanodák  
asika4rel a k6mia is s$$s°apal $ tantárgyak káadtt a  iegtels6  .. 
/b4ilese1sti/ C+.iota:tban * A  ron#eletw . azonban a politikai s ae--  

mények miatt  nem  IfaIbswiha:tott nieg•-  
3.850-ben .a em4ted-stigharo 	erect) Utáni hazai i+sk.olAink.  

vs  is .kateieső , sTntvrart der Organisation der  eynnasien und,. .  

R:alePhuleu 	Osterreioh4' alap4án a krilenbaza t*ipuru kOa  



iekliák fizika anyag6nak feisoroiáaában a bardbblaknál tab) +. 

al vat3 	ismeretet találunk* bár a  kz.la m6g minas  

nazi  an6116 tárgy as  iakt3ial tárgyak közUtt, ►  

 A  kftiánalt az .iakclában italó la.sau t6xb6dit<áaa azonban  

kitUnik abb61* bogy. 1862gben megjelennek az 010 kémia tan.;  

könyvek* 	NORCOZI Yegytax aiartonalai* KRUCS; KAIZOSZTOU: . 

Vegytani adatok* ~.~6ti6kuá. Subic termon. attanáboz * a gimnti.,  

ziumok Oa a reáltanodák fe106 +asztályal azámára . 	

. . 

taatimvet az avagot kioCaietak nOlkill, de ft~~~ 

mödazerral dalaczták 	v7o2, gozz.dvibatd, bogy a taná~.~ok 
 . . 

ebbez hasonl6 ttdon tan.itattalt :; Caak nőházzy Ianaoebb kOriatbo►  

tanár ant =oi. GRABOVSZKY QAM4.14 iráaábau olvashatunk  ~ 

$r6b41 o tanitáai drákon kla6rletaket bemutatni. Igy pl .; t  

aligó J4z0a ) aka 1855-tai tanitctt kdalát a bud:aPo zw* . 

ti rI « 	Toldy PeronO reáliskolában "., .aaakat  

a  tanzzl+átata*  akik a kftlámal ataOroaabb bapcaaiatban  
6116 941yára kessUlt~elts analitikai munhá ,. : .$a 1'0041•*  
keatatta+r "  

A,  tankanyvir0 SAY  LI+~° .`~. CZ Dedig "* * . *egyrászt a taauiz6t. . 
ny4k d3.őmonditáaa *  másrészt a szabad idabea való fog..  
iakazta.t40 ao3.jelb6i* ofir kezdetben megtaldaitotta  a 

=atoria.tokat  
NAM)  . V~a  miat/4in felismerte a itttniat gyakorlatok,  
jelentbatg6t * Déiuttanoak4nt tartott "mtznkabrákat%  ~ 

Waal gyakorlatok azerep4t agyt±e101 . a tanterv b14.0  
nycaaágainak p6#t14s4ban *  másf0161 a  tatulák tárgy  

ti 6rdekl3d6a6nek: feikeit46ban látta. f5!  

4 Utv6telak malietwt azonban a tanárok t,ibbsógo UlzérI0.0  

dagma:tikus tádon dolgozta tel a fiant:I:Aa anyagát*  
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A  t~itds aezköze Q tatkönyv, oao tle ; jeL,17z0t  s  LrOta 4s a  

sisivaes r• A  ta niVas otds ee cQ 1=7=10 ClQf  á  g  a4ek-jy am a  ta:ar  

az eclyettern va7 a  közőpisteldbaa ta~anaalt.  

a  litn$duct ka: éplikolei fek4n vQ16 Ondllf9w,oZdsa, vala~* 

atia a Unitas  m4dszerOtok fej$'ödéso seepprtlntjaba h3I€adast  

aaentctt ae 143004Z:51Q közép s % o l a l re- 

g  Q v ia /18W .e a  thmia a  ftioGimaáel=" taatervét= ~~  

lön oé11Uit4zLsse2 * dnd114 térGyként flcQropQl t. lase  usyali,:  

hoQ7 e7 6214114ea;; coat  r6Jetlen valé£~iÁ t ,ut!z r  L&zwn4yibcA e~  

auwt~ ; 	:.̂~J~ ; C!t T-G'rzés:ettan 	tá3`= anya;,.;dhee hap.*  

eselték, &laic  »`ésee G3e@ubin =`Ve;,o 't:auP raea&lö1ó$wal XVINn.  

s ~~ .  ynCL. f'éldpl ;ezú.et= venaiJksz6aa az ut3sit6s "n  

kisérleteikel történa elv3lGcaeitás ms5d:,eer°t lrja e1 ,5t  

autaa a Ltzia aközépiskaldbr~°an leoalóbbio r4zeben .*  

On6114 tarz,yet lett és Edr a II. Ratio  ilIIaG, kGsiibb WTV03  

.refernJa /3.868/,, naj6 Pawl  `~.~ .ialun niniszteroéze alatt  
1871-bon véfwebnjtett taódositds caopJan k6avalt tantervak  
le  ramtrataak a  €3 :É7nl~,~lte$"ib ss, ki©rxlctecds g4attlss4Gara s  az  

addigi deamatikas kéata tauitást kezdi fölváltani a  kisa6rit,  

stsa8, dannastré3é ax1seer /6/4. ti ra6dszeTri:©L ilyea  it  

fejl6d600 aúanbca s reP:antdrayaLthQz visDebwitva so' ~̀ láas-  

su:b4 	Wyk) volt  s rzcofale16 sza ~:.ttandr, ak:? ~.~túl a ix».  
r tükélates ité sa, tQV&bbfejleszté $a vdthatb lett gelba p  

A  tankömvirfi BALO M41112 saa tartmott  olvIdtn tOtn.«  
totbela a  kevoF"e% köző, akl Dedic wsllytan alapelvol"  

c~ TiOnyvétaaa kivete3Lényként tdráa a tandr O 6,.  boor  
a taandzbasa "Vii* áltaaldnosan lsmerti :64nyekbal  ~~~► 

dalva irj aa le elab a  le Gecy ss.erUöb 14 2tc3ks t 	fokon  



to *•  

Witt baladjaa 	n£3towobb talgyakhots, as a:Lanett taw-.  
kat3 10abecsatalva ., " Ugyancsak volt a33 	tankenyv.  
$01nd # 	azt ilangast .tatta. t *8a tradomavokba valé bevesea,  
Viso* flan szabad talterjeőai =flak alapvet8 igazakm.o.  

Ilez•esendő .a taindennapi tapasztalatokat* kapcsolatCa . 
a taaacianyss talfagdssali Nzeatul non szabad a:s első  
akbattisnak fiaorjedaie ds andawt us64.011 utm* a Iv* 

 

pats Wale  togalmak teljes taelldssésdvol kola tegta~tőis-  
tca=3,:# h /7/ 

 

tartaltaibaa ma is belyttilld 	tulyssise  

azokat mega Bak sea nandenbea kavetts+noire sézost xi**  
késztilt és Mr a korabeIl tankanyvekbez /SO könyve 

 

0144, IZOGYEItt 431 ada:I/ viesse:noltva soak  239 oldal Vale*,  
~.~ vol,t*  ldniyegáben sok Seleat1éktelea Vegyalabeb., lényes.  

tam alőéll3.titazbdokat t tirgyalt .  
~ ki seszolQtekre dpitstt aittts kivrinaltaat a ritill   sss<térluta  

~a ktelyessek 1tinta *  anti abb61 ttba:4k 	bocy as  tskoUlk ss4.0:  
tarma rendeletben ixta ola a biaszerzead6 kétatat eszközaket *  

an, bogy a cogvald .salás milyes: :Lassa litectiá, 3ebetetto  ex*. . 

~ liaTMCZ OTAL pesti piarista 	aun t  Unfit  panassdből  
is . --#őVetksstethe ,. : . ,, _.. ~sr aki, a vegotaai előad4tsrtem bidorteil, a  
aaőx°t+etelcre fardithatd c ,osltőky asszeciTől óa_ egyéb asertérl  
blAnyeasilgolcről tesz ealittlist a tösiotaxodei Taattraarylst  

szakillésén 11.8704sen. 	 . 

SaJnsa 	VAVOAS középiakotal re$orm4e*. sem as  sot  
kavető 18714 tanterv azely a lariat Watt Ondll0 baateregyat  
a tőztimits$uaba is bevezett. **, am volt  zaradandő* tooter**  
szerkesztői, a tanittissat taetialkoz+d pedaatuussk egy része és  



^valózz9niaeg ez  6 vélam-éayfiIt alapján asajtta3 is, a kéntlát aa~ 

tortottak neaa6s asizeileaitajlealqta easkiisnak'ta► legolakbbia nevi  
ataVira 4taint a classical  niielv sokoldinstiroa...'.' 110aaaaeail OP*  
tea  as id6ban az a felfogás is  aralkodővil 	bow  a ma,t*. 

a~t 

 
szorosabb kap-::sCilatba3 kell 

.
'boar* tsaesészettasnnal.. As.. 

algondalAs alapjában 'save ma  hal.ytelaai elsOnban a ~ak,OZ*0  

latban ast jelehtette $. bogy  a Matti ammo  

~ ̀ :atikkasitt • lio>azők3siral:t a lo:aia 	sadr _ _ sva. tételahez as  a  
k1rtilzoinv is,  how  a tankli ;~firak natty  része  miana  t.artaalzi i  
mind  mOdasertani tokintstbeaa; sok heU telon* s6t tavsa  tel  
fagitst tartalmazott* THAN  ICAXila addt az Orssaaae KOzOktstio,  
ttisl Tanks tits  ta~~ b~:~at~~ral bizott nog  ~- s~~őa~  

.  

/set kanyvat talált 	iskolai; tasitáshos zoitCal,a4S4ek*  
RT 140M011 sinisstersagv alatt 1879 -ban  kiadott 

gignáaá:ami tanterv Os a hvszá.tartozó utssitásokből . .~t10114  
boo a Ithatának mint  004116 tarciaak taat:tea megsant aWI.*  
siviskolábs,ná. /8/ 	 . 	 . 	 . 

Az  els6 középiskolai tairitiny /18834 	act**  Os  
~t~~áax~k takin#oté-ben leaa. +alt.r6 k8sépiskolakat k6saa sa,*. 

ban  egyesitette ,,Y,  babas*  hangsulyosta a ifrealis ta,aaaasakok jso.  
lantőségétil .  a tontára folosztáeban magi:s a htraanisztikus  
jelleget juttatta trirauvro. /9/ A  Gictuatita tirarsik ta:st»  
volásiből láthatt4 ho,  a k6ola gionitsium a,so  tagoz$tabaa  
aa éevatotans a1's3:s6 tacosa;tban Dedig a  tiaika me3:lQtt  

mitt allirondelt attempt= net  elheb esaMat. trelYaatét a nenl:  
szakoz, sőt. a nee  egYsZOV képesitéa 	raiikad6 tanarOk  
40111  Idelétittő aaaaiabkia mfiaabbasn sul7tiaa#bitotta. VOgIll a nag-  



nisatérium .k.ánytelon volt a tanérok ►t acendeIetile3 kftelosni  

eZ - Onképzéore #  oat  a megfelelő vizsga letételére*  

Az előzőkben vámelt mélypentről veld tolemelkedéa as  

1859-ee, majd a: 1901-190-ban kiadott tantervek ale.PjAn . 

vetkezett be /10* andez nem véletlen vá.9:teszás, hanem t±er-  

mészatea köve:tkozményaként jelentkezett amok e Oved-, 
 

de főkdntÁ Némotorszás felől.jőtt dramlatn4k, nely a fisfkal  

munka, illetve a kézümesség fojleszsá6sót e ik legfontosabb  

iskolai feladatnak tekt.ntette. 	 . 

!Imerikétsen , Burdpe oreságai 	az *Dario  . kereskedalmi  

tollonddláe az iekolábaa a kősimunka okatáeát, majd a. nano..  

fills 6s,  technikai oktatás megvalbsul:etaát eredm6nyazte .. tar..  

alakultak az ugIneví3zt3tt mu nk ai p k dl á k /Arbeit« ►  

sehuls/r, . aselye kben elsősorban a oakorlati =tat tekintik  

főfeladatnak, sag a esellemi nmnkát mássdrenSu+-~ .  
€msanlaszlim, M=14 VFXR=0 0  GOUTS ee kiivetői  
ha a réseletkérdé sekben nem is :, de abban oogegyozt:ek,  
hog/  agyakerlatt, a aunkta elstizerglii, pig a szellemi  
munka csak másodraagu le.gven az iskolai munkában* As  

rx►j fei.feGAs a tanul6k ántQvéketwe4g6t bangsak,yosta, . . 

As  alapjáloaa véve 'he1y+e0 gondolatbél azonban as ele6  
vilácháboru és as azt kc►vető társadalmi és gazdasági  
mehézsécek hatására Szélsőségesebb elgondolások azttlQt~  
tak, lélmányiekola, termelő iskola, életiskola,: otbf►i. . 

!111  

Szerencsére abazánkHa is korán eljutottftunkaiokola- 

nossalau" own eltersit;ett forméban jeientko zett. fttzására  
Reedetben magániskolák, zmJd as Arbeit .ochule.ház  hasonló  

polgári, iskolák 4a fdkétit a  well.. do kereskod.o3mi istoiák  
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törekedtek soma hogy a  tanitira mödaasezében grokorl+2kti1Sil-o-  

~ 8s a ti3nuid tevékeny Munkálkodi8s megvelöaul4dn* &olek  

lailaddon .itbatá) bogy Or  188 `" ban * tanteriti$ben  

a  kémia isoét anállé 'tantirgyktut szerepelt éspedig   

osztályban heti két őfiáben és a V.  osztályben heti  

áráben.  

~ emlite$t áeáliksket tantervében s vegytan  tanitde  

eéljati °bestutatott kisirletek 44464 as  e +aaek; t:entosebb  

tegyillalokeeka val taint a nevezetesebb  ehemial fagsa.Maknek  

4be tUszténzfebaoat ienertetese°• as utesités szerint °as *we -  

helyea mb.dj'a ohomia. tanitisinaki mal7 a aélessrtien  

alkalmanott kiserletekre van  alapitvaz'42/. tanitis sikere  

érdekében pedig 
 

*kivénar,tee .a hogy azon Ifjaknak.. Aotkik. tehat6bbam 6haSss ,  
tansk a vegytannal segiamerkedni *  gar a IV. °Wear*  
ben ado*** *Umlauts  hew  a  *emir  feRtimelete *let* a  
laboratöriumban , a ssOkségas 'bevezető tztakerlstekat  

geskessék* as  Vo asstilyban pedig egyaserabb minds*~► 

114 analysiaek megol.dásikral faglalkezhassenak. A VI~ 

Os VII*  asztályben e palterlatek ii1aer4essthetak  ~~► 

háiVr Iegegyaaserabb testataiii.o. 	sulyelemzésre# Vela-  . 
mint  agyszartibb kessitménYek előállitistora  

*4*  exert  bell # 	minden rettliskaAinek legyen labor**  
tdritima t habér a lege osserabben vein* is bertoedesve .  
~ tryakorlatokaál legnagyobb 	area f oíditamdO #  hogs  
a tenta4 minden egyes ki sérlet iftltssvitele előtt td•  
ka#lestsom tisztában legyen  ,  as a3#rend5 anal és a kövi*  
vetendő Widsser lanyagéVeL ► " 	 . 

Ugisnosak ebb=  as időben vezették  be a kéatai gyalterks  

Iratokat a  kereskedelmi  3skoléDcba *Teuton Cs druviseCilati  

gyaakorl.sttak° amen . a  tfau:16. gyakorlatok otljára salt  kereoloo  
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kedcaalmi lQkolfink 8A6116 #  boxiondozott lawrat;.ar1.uraa volt  /13/,  

A cionAzivaak 1099* óvi tanteavc ataaulók tUltcoheló-f ,  

sóro voló, hivatkazassa1 a veptant ismét Lvelv;azztQtta a ~„►  

T*nytant  6svany ~.tan tan1té.méba* A lloraócwotrajz elzia t'"~rcy  

Uoretóbsn ,a. 	Qsztrlilyes növénytaabsn s"erepe1ne% - a úio-  

1Ociai cam  mocéítéséaC`e sziii246cAs - kétlai is4arstek* A  

20 tiszttulybaa podiu "A  szervatlau tormészet IT$0c,Aegortetósa .  

4svatytan Os a wAr szerzatt kéztial xsnorotok labOvitów (n1  

értelmezdss" e1E.en, Váként az a'svanyok és veC;~1 ijsr4atw;t*Iiik  
~.~-~  

z~e~.~~tóse só~~~~1 t~ta~ Waal  ~.s~ret~~~~ ~  °y<ao#:. . 

lett amonban a kisérlato .zó s. sOt a tanuló Gy akorlats:.a t  

feltételcit €aiztositó raaááalk.ezósok 1s tAcleaatelz //1..1/ * az  

idómett.ut=tstCs a kénisi elkiad$, a nVegyi 42iilka" Oa "eh0.4  

tezhely" XelIIzerelós&haz nyajtaatrt .aaozitsnat„ valamint  

36 esaklizt sorolt la a tanuIók gyakorlati nunilaja szdnara * . 

A, tarux1 tQltbts3lokot 1gysteztek soctsraiateni t  azonbaaa a  

l.+é2P0 cyatoslatok bovelotéss c.canfiziamba 44 peitalz ol3aus  

astt *  

A, fokozatosan nacyQbb szoro 	jut 	~,solai craterla-  

tosés itro fellioltette ardoklödésc';t a WAN  ZLROLY eaer4oszt6-  

eabon 00C.ielent Magyar °Waal  ú olyóiratuak is* A  1; olyóirat  

14e11ókletekAnt oscjelent "4 qualltativ analysis  alemoi" és  

qutntltativ analysis ascot°  elatl kiadv4my =s  sa%  ac;  euye.  

tool,  tanon a kÖsápisko1a1 Waal  cyakorá.mtokbosw is  seGitsé«.  

cet nyudtott• a'$ szarkowtO bizvtt .ség *801'01 toV4bbi  t~t~ 

Gat4st jclantett NUICZAR 44Zaa s "Otttaatatéar a Otenia1 Uis'~:ri.  

lstezésboztt 01011 könrv mosjo1e>aősénsk talő€.aogitaéso; ar.ao3r halo ►  

18 szakértelemmel* a wfakorlott asórlete0 szamtval összto.  



ott tabb B Az  kistrle~~r̀ a  
Vibb aeia6s 	utatkozott a  tanaló- stab Gk acme.-  

v6loga a  ao5ral 	 zag I3eta volt  
1141s§aete 	 tó kistrletezósre  

s 	 egtöbb tanó3.` as  
nulókkal  

zolgái,tat$ magyar  
4i lasale 	s , raladatc3c a real~ 

~artutók oh lai gya— 
ko.l 	 19C1F 	n ' jelent meg 	hagyo anyQa  ~ 

nt az egzyaza m1051044 =aisle  
Itt5r001, new tt 	e 	mddaserro vonatkozb  

sek asanban sok te tot 	saalók mai  elgoadoliisaixikkoz o  

~tit  

tozo ea  .,Et  neia _
NAVA=  r t ako~; A  ke  

kaptak aeg : 

olzitt 1.%as.ben. engjele  
an  experimentilijunk  

~ kanyV 192 eaSZorit  
v she'~ 
	 e' 

a~; 

lalln,yen elv  
Icietarleti t3z105sók ewe  
1 	 tt  

vat~ 

Sankt) 1st  atmutatc5t a t .anAro in 	a  
lt3tez .de mádj8'fr anion*  Gzelyben nem4oak  

bomaxt tódioz, hanem a Waal  holyW,gck .bozendez 	st  
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eszlOsök O s snyagok beszerzéséhez 	hasznos tansz.asoka .t ad.  
A  .gininősltamok Minis  tanitása és a tao.ul8 oakorlatok ,be*.  

vezetése is, igen elmaradt a  real- és kezv eke de3mi iskolákér-  
től. A tananyag twain  tokosatose$ .kezdett rendII2seresebbá  

W. *  de a tárgy eolate  maradt a  nivértytan és dav(in.qtwl  

deltJe . : 

A  viligbiboru és az utána icavetk.oző évek nyomaeztő t we- . 

sad.~~.~ éu politikai légkiro hataeeal volt  az iskolában ta~  

lyíS  runa,kAra .  is.  d koribban megiadalb ke zdettnye zé e+ek, , az to*  
kola gyakorlatibbá tételét calz$ tevékeays6gekt lassan e660r  
Sum  xaegsztintek. katebgvotéa .nem biztositott kellő extegi . 

redezetet a cyakorlatok megvalösitisithes. Nez volt kellő Indio  
~uu ezaktanár sen. Andes hossza ideig gétat vetett a wakort.  

toglmlkoeások kiszenesedésének. . 

A ká4zégiekobik közül a tanits5. áa tanitfanő 	intése**  
tekben sajátos oélkitlizésilknek megeQlel€icx nagyobb suut  
helyeztek .a taauldk gyakorlati ioglelksztatásara a kémia ke ~ 

retém belltil 1s. Az 1925.. 614 tanterv szeriat ,f17/ az casts cow*  
tőlyban heti air=  Óribaa általáao .a ős azervetlea. kéniát Oa. 

~avénytaret, a negyodi.k osztőlybaa wait;  hete kiót 6rá133n star*.  
ves kémiát teaitottak. Az  utasitet-s ezeriut az elea oeztálzbezt,  
heti eczt Óra, negyedik osztályban ?edit;  agé= évben legalább  
2o é►rőt kellett gyakQrZatra. torditan#►..  

A gyakorlatok anyaga iivego86, parafa.dagő néhány ea*,  
eserú k3.sérleti kéestilék. ds..-..edllitasa céljából tőrtérte me »  
atakkál*isa,. bevitéesel k,eposE7►lstbsn a borszeszégő keze.t4ae.  t~ 



egiagok t1szt1ttiednak nebAny alapvot8 módszerc: , rómitittp  
Arak je1leatő reakcióinak 6s n6131547 ázrarty );larjiatáraziallak  
viSS►GalaPS* szerves RAmitival kapeso,1atban '4°416 ubbány  

cazdasági de ipari termát vizsgálata r vaiamint gyártds1ok  

káD:3:at alapaaiw;k egyazera kisörletbeas törtOnti tannZ.m ~~a.- 
 

*des kApazte a gyakorlat anyagát,  

A  atmrdizimbaneaalt 1927*.ben, karillt so a kémial gyao  

karlatok bevozet6sdro ' Az  ekkor i?ievjt3lpnt Ut8s:tás telJes  

egóezdben átvette a  .reá1iakoloik ,kbmia banitására wonatkező  

1912.ben kiadott rendelkszö,eeket :t  nkivfiaatosll bogy  a fizika  
a obemia banitósdioa1 labort-tóriumi Gyakorlatok 1s 14614euek  
Icapeeaiatbs, amelyektOnként 4elentkne6 tanalőknak alkalmat  
atinek a legfontosabb 6a 1egiOnnyebboz4 vtgeaheüő kisőrletek  

izmeit1406re r az zlemibb mezf~,~e1éso k adatioroiue4 kawoet-  
1ea magia=tiare,, ndmi káctiGye:sséc, Arvónye _alt6shre, sCit  
teAeseb4s6re .f o /18/  

Az  anyagi As szemé1 I  re1t6te1ek hitinys kiivetkoztbbo,s  

aesbban egyakor1atok sem a. .gilandsluribanik um  a  arreialG9;nnázi*  
=tan nem  viltak általánossá. KiaiirO1ag .a gyakorlati 83etre . 

való monahase1 leginkább foglalkozó re dliskelókbas kéPezt4k  
a  tanStdm 7dezészitő W e/set  /19/ :6 A rife- 	asztaybart  
a  heti  kAt órás gyakorlat =gaga parbuzvaosau haladt az  e1~ 

tanitással , mindősasá az osztet1yban egászUlt ki a  

minOeégi fit  a térfogatos eleazáesel * megValösu1ós azonban  

ahg a ra€l1sko1ákban sem 41tsalánoie• Az  19324».3340 tandvban 114  

kazőpi.skoidból asezvgyajtatt adat szerint ~.~~1a~3t; 14 4~  ~  
1ában tartottak kimiai Gyakorlatokat. Bzek Ws ll , 5 roa1sil013,  



~ reileinnés3:úm Oa  a glue-Aunt/20'  

1£x.,sn4,71 Wis.:1634'4a  ütközött le a tanul (* gyakorlati  
a , 	.  wink~a~k. t~~,`~re~l.eáe~.~eas  az aktiv Xoulalkostatás e torn44.  

Jataak. uondol"at4t elnyomni tailr neri tuáta# Voltak  lelkes band,.  
rok4 akik sztvesen aldozttik idejiiket e►  13040 a Wyakorl:atok V6 ,0  

uez#+eWtröhra z szükséges gelatételeket megtorecItséks és az  ar~  

ként jel:eatkező tanulókban se a volt litany . As  a hanyatl6s, 
 

av,ely a vil4gbabarn ut4ra kekövetk4zett, tokezateasau kozdett 
 

Leusz.'~nni * á,+iáionyc`sra,~ uauy e~s'eropo volt  frt!4ea akeimi23  ~€t~ 

tása-aa ie egyre ,̀ oW tért hóditü"Mankáltatératanit614  

m,tiGésze.waeö.4  

aukaisko 	uoneleIatának talzdukba 'jutó első  

mint mar  emlitottuk « tőkent euy{ea mautiniskolak és a kite~ 

4ezetten gy.akoxl.ati  jel.l.egli 	és keraskeaelai: Jakob*  

'nnkáJeit OeXslydswlta.. .ouvalösultisa a mai au még ott sem val.t  

teljesen Altaldnos*  

4, Wzéplekel.ik a::amira emtakateaultáetr:osak az  19:3e,,ban  
msujelent auiszteri reAdelst .irta E9140 Zezdstben Osak néhény  

kijelő1t kisérl.eti iskpla eres aaztalyaiban tanitottak at-Inns  
kalakelaa 'szeliemóbea• liabdr a mankaektatéa nera volt  aziania  s 
kémiai ivatexl.at.ak. ~.al t  az alkál:mazott aódszerea: el.gráaa.k mée  

ma is oak  vaeaatkvz4shaa azaluabatnak irinymutattftaul. #  
Ulu a  rekontimuyee  azika hasonló Oran  at  eszköaök  

korléta3t es .zama miatt, csalt kisebb e"snl,sprt+akbwa rendszerint  
aZ Oett41y kett óosztates mellett  doluQatak  ~4  a kémial uu~~  

4rikan at °Oat  ogOtily egyaterre vett  rőszt «  . 

A,  feladatek kiValasztásáYaaxx dSxatO szempvt vel bogy a  



zatinkataatás a?er'* 4/ ml iíi:lo tazitd3i7k. a . t  ~ . RIG ij ivV  akar .. _r tar!'"  

tQtta% talAt multkatotIt* mil= a  sorentOvethez8 tanama5  

r `*ezf3ts ezt lehetkVk3 tette .'.~~Cieu 2©.lad;3tal, area tam..  

Itedfiek. 12/30 az enysőgas lezeno: 'eca meatateirozstt köraii0  

taszalatara 120641tiljen, 	rle awl: a  Elezttcvel ItOeea6möt  

tejlesszi3 -i:  

~ Orikat tozdebben. ~. rae elelű helyisk; blrivatan 

OS te1.41;010041102CI tartAttekt.., ~'~ ~~ 440ttsau mea$ehetősen  

korliitoz$L?t az bnga azw~tnal: zsgvaasztasilta vcai szvez 
 

,60 esak6a-latozt eaut8*  . eaillettette a. rizyalts4atek terjedol~ : 

stats A. zealadul.0 makAboz adott seatsCuet acus sAN :  

oVesitantanktús a.. eselekvő,isiugábaa " anti  wnove itatit o   00.  
melzbea as Oak  teldolc oztist Widjetaak ;leipltsa zael latt sok  

latiellag e a. tanaok glooltsocova eutszitlye t .á kis fab3 eti 

felszetrel e loiraaa Jo tat-1,31016 *  L'a nth,  teter4=ot;ssea non. 

elécedhe~°ank meg ezekkel 36r6Ezben gaisitiv eszlidzOl.itel;;  

a tanulbk klt :sér1ett miniktiOnatt sed.ndulAsakor azonk4asa icon  

basznos saglitsiget nyu .jt~~~ 
 

Az.  ~.r4C:i elvbgzeada 14sOrIetpBzat a tanar a tablará 11,4*  
ta* A  tawalőlt vaurlaijutota rÓsgaetee taJ .eazeat kkezttetttik.  
arieá.yeket ` a imatir a ~etkev3 O~a (ita6zett  .: eles.er itiaegbow  

szőlée" keretOben 	a. javiirtatta ~ .  e setlocee tOresw  
d4wketö A  kankSt d:adat tiluctIci6sa ~1a3d~rPPon eieaor  

alataat. 	ege sea .  

tranka6rak kezdetben, neu, hezták aeG a, /aiiant  'Qredat0a,ito  

Atittée .  a lqdj8bb taxulőt 	ritkan jutottak e1 sa,,~fit eregaből. 



a vécs6 következtetöshez*** általános baj az volt* ho7 a ,tas 
nulöt am-z része mg Bem kiséreite ecyébként bolyes mat,. 

gyeléseib61 logikus gondolkodás utján a jelenségek mtigatt 

rejl6 t6rvényekre kavetkezteinl*** Omni kovesebb* átlag f41.0 

annyi anyagot lehetett elvkdoezni a ranaltztőrdkon* mint a páro. 
buzamos osztályokban alkalmazott denostrativ-* hourisztikus-
Os rószban e36adó módszerrel: /24ő .  

A aem kielégit6 en y okát az iddizett munka sze 

je a asekély őraszámmal indokolja *  amely miatt mat lehotett 
az órákfolytonossetcátfenntartenl. Oind=ellett a munkáltam* 

tő tanitás eredményt la hoz.ttl a kizUgyesség feJlődését*az 
OnbIon fokozódilsát o a megfigyelőképesség tökéletesodóaátt 

A•munkáltató tanitás 	mavelőinek tErekVése am 
volt *  houy a gyakorl•ti élet igényeinek fokozottabb f 

leLbevétele mellett a tanulók 6ntevétenységét *  oonktiltat4. 
sát, a taaitás módszerilvé tegye* 

A polgárilskol4k Mai a szegeői Polgári Iskolai 
kép 6 V6iskola Gyakorló Polgári /8101448 *  a Budapesti Irdvi4* 
tó Poi aári iskola járt as éleno két akola podaSógusai a 
eselekVa mtdszer helyes irdnyban vtlő továbbfejlesztése terft 
klvtló tunkát véceztok* szempontból értókes ODGSS aitam 
emlitott kenve ia*  amely a poloirl iskolal Was tanamm 
eselekvő módszerrel t6rtén6 feldolgozását tartalmazza* 

Kőzépiskolák kfttil a BUdapesti Erusébet Nbiskola* Vials 
Tertzi leányalmndslum *  a Messy cimnázium*  Kea' n7 Zsigmond 
reilglinAzium kémia tanárait MAVIDA. Ian*  BOBO= LOOS* 



111446 47004 Ofief06 RiNDOR stunkiltos#ó tanités agkivilöbb  

Oilvsilliorolitakti YOU*# 	oiltduk assvalősiitott suskiltatft  

. 	 . 

anitislői *stool to Mali  X~OS  eloisktikai tanuistavistalt  

"Altaktiltatti taultlis$11  oi$41 tOatstilibendo /IV  

Mint  keritloban **litteittat4 * n'unkUtatit iOs a  

tak* Owe  ven 	*it , 

s ' 	uk sivjtin  
itistokat* nazakilitat:ó őr*  

ett * tasit6s isesstObe*, **sal. *so**  

ben fig 	 ord.  sootgl$63, tlissattanak is  lahiesy*  

itsko wfakarista a  tanuM 	ismaretsikat *Ike  

tutitiik At stalk  lei$antasisbl, 0430 a kfeitivess sae.  

Use volt.  & auatil.. dream  :pelts as  tial isms* MI  ösm,  

Writkoven* kiaitrlatteaSailii saaplizx asereaték Met~ 

ROasla0eaan .#'vglalkis k a 	ök czakorlairi aunkiji~ 

9,80stas Ici:adatit itentervo 	* hosaAcsitetiakoa6  
far  a fiters§ssetrsOs 	r*  vecatkoa6  

, 
~~~~~ a~liti m ~ol~g‘isi. ~a Asvilaytant ota~ 

k* 	 latok roata 	lsgr bir asottat aa  

itg$ 	aigiutssittia aaa:
,
~timet itartja , *. aa Slot.  

a 	 *Wawa 	tekinti. oakszsiN  

*la 	ksiglit as  a aéliluk.. boa  beiraseaa 	tanal40,  

Its a kittatobau** réssiateaait"  . 
As 	*sexist  a  *swim  lumitifteitak Wotan  cat  

A*11 ssolgAlniai '"As  *1a6 aa 4070A4t 91146 JelamoNtalmul iv14  

isiO1saaá&a.. * *WA A coatotiati taladatsa ► am  s.. hors  segt444 a  



ziataelzin tabi Wavwdboz apiitt**eaan/agi teradeeetii 015$0.* 

tl=otet 63 oaluttal IxDosolatet tereEtee2 az istzela dtsaat 
410t 

kbatoe cxwopt 4-4,p 14;a7 a hi Qyaltorictolt az u32antaak 
190144a 10txolwzott liceao- 6o lo,1471ieet2Zati.- Zövetkazit 
OS abb61* 	a lieou4 "301 =6a1qponott *  do gyairmlati irt50- 

fl1 zaaeltaiwt izvjt Os ROltórit a syabo.17lati ó1otp6.131za, 
val=lat a alowl6soo1 lz*esolatoo hlvattlaoima 1.6Tylit (AG" 
/XV* LE; az ixkolg- to taz 010, artelYben a C,W1'102-'9=atot 
dox tanalOza aftvo hUtolesőokveltak 

hariaadils: ozatalwban beta, Dirom (5117A1xla Zolyt a 14mia: 
tonita$ 0  anp17b61 e= an volt e Gua%srlat. Acyaltori. 
lttett alvaa nindemapt élethentlogfoAtosobb ipari,• 
tezacsadaeci 613 hastavt4ei auyacokyia0c4ci vizczaao. 
ta*  azyme,TUbb*  1Zzhaamu Ci éa Idx&21oti oclköl:414*. 
lóto.ttósz *  6zvAo%, h5zetek Gyajtfte Oz .:241.7bataxo04#* 
02* 

CI7Ce:or1etolt tenitbroi6áia fo1ő uni 	kiea4. 
sit6e6t azolEaltaki COljak riocje1516aduől ktilaa 

bawjeulyt L:ap aatetei6i faladatt ua muak uocboostilase 45a 
evettaezwea drzett &tam megieuer4seot* 

Az e/art Gyatterlatok 	r,  a mal 

 

3eer4ma n6,1Ve 
irzen oh haszaon ottató-now16 feladatot rojteaek n=uktkoZ) 
WoOsee amonban *  tos7 a het/ eoy óra CYakoxiati araa 0140Wit.,  

azio:lat noovaldeltanl *  killOnSem ha pat le fig10.010Dbe votao; 

aztilt* 1,103z7 a Vcla aasazónak hat/ Wt Ovelbantart6.;. 
n5 taaitse mollott ullyen loneretel vendolteahettek 
flulóko 

A ziundzimoldma2olyó könia tanitdo 6s a Gyakorlati 



foglalkozás történetének visages:ate mellett szükséges volt a 

többi iskolatipusban folyé munkát is áttekinteni. Ugyanis a 

humanisztikus 	"eimittletin ismoreteket adó régebbi alum 

atziumftan a gyakorlatiasság ezelleme sokkal lassabban kezdett 

térthéditani* mint a reál.,  vagy kereskedelmi iskolákban. Igy 

ezek mintegY Példát  adtak  a gimnAziumban j6v4 késabb  mog- 

valósuló  gyakorlati munkénak. 
sa3nAlatoz tény azonban, bogy Tantervelben s  illetve 

Utasitásalban kijelölt anyag m néhány kivételt képesti iskolo 

)tél eltekintve m megvalésitatlan maradt. A kisérletaz6 
kémia tanitás a, nit rendszer utolsé éveiban fokozatosan he 
nyatlott. A politikai* gazdasági* valamint az idealista 
lágnézet következtében* kulturpolitikánkban bisonyos ter ,- 
mészettudomány-ellenes irány alakult ki *  ami kedvezőtleuill 
hatott az iskolai tanitásra is. 

kémia-tanitits és a gyakorlati Órák helyzetének tam 
nulmányozásából némi Wet kaptunk a yank emit= tftelsz... 

tott killönböző igényekreas az Órák anyegéről* amelyet hosszu 
mac ;leak az Bnké n,t 3e1en1kez6 tanulékkal 
végestettek.Agyakorlatok jérésze Ugyeaségre *  a már megtanult 
anYag begyakorlására *  =a pedig az elt5irt tantervi auyag ki 
egészitésére szolgfil. gyakorlatok sservezéséről* a sunka 
médszeréröl keveset tudunk. A, szaktanár hiényvél s  a tárgyi 
feltételekeiéstelen voltáről azÓl6 panaszokból azonbau arra 
Wivetkeztothettink* bogy egyentetti és magyobb eredményt hotő 

mftsser nem alakulbatott ki. A viszonylag kevésszámu didakti.* 
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kai je1OÜItorrásrau*4141 és a wakorlatokra voaatkov5 uta.w 
sitésokből anivi kiolva4bat6. boizt a =des ttázi ör4któl 
taggetlenitett gyakorlatokat főként adlutóni. Órákban tarw 
tottők* A foglalkozásokon art:1ml= kevesen vettek rősst, 

a. elsűsorban az ankéntesség olvéval volt ösazeftiggésben* 
A gyakorlatok vezetésében és za 6dszerében 

altalában a németorszezi pZcát kavették vagyis as eats s 
csoportot azonos utuaktival foglalkortatták* 4anek nébol a* a 
szélzaségas módja 	ki, bogy a tenultdmt vestOrqszóra 
dagostatt4k. gAteöuttaert,  ez  seg;Itséget jelentett a tanir-
nak-ebban* heW a tanaék mualuiját e1len5rizze es as °sets. 
leges balesetet elbitritsa. azonban a formedthoz való a matey 
ratlaezko(List mégsen tartjuk helyesnek sent az oktatás, earn 
a neveles ezempontjáb02,* Az ilyen médszer éppen a tanuló 
önállöstigra nevelését gtitelja és akaddlyozZa  az  erizmásbe 
kaposolődé kisérlati jelensOCek 88 szeft4lOsben való mead»,  
tását* A tanulök megfigyelő képességénelt navelése is esOr-
bast szenved. mart nem as adott aelenségre. harem a tantir 
utasitioára ticfelnek* 

A taszere168 bi,ánya egyes iskatitban a I tesopelneen  
t0i).41. alkortatástost vezetatt* Azonban as sem a mai értelembatt 
vett foglalkozást jelentette4 Igaz boo' akkor is 3-4 tantb-
It5b61 6116 csoport kapott egy-egy feladatot, azonben a  ki  
semlet végilezvitelére cask ea késztilók ant z'ortaelkez6sra • 
A kisérletet is ca k egy tanulő,végezte. Mit: a Obblek tj 
taeltek, eeetleg valananvire aegédk•astak* 	az ügyesebbt 
jobb képeseégii tanulók tevőkenykedtak cook* regyes iskolakban 



olyan prt3biakozáaok történtek. bogy a Qcoportoknak felváltva. ;  
más-sis feladatot kellett rsegolda °kt Ezzel kikiiszőbőlődritt  
~t v4z$njísz$ra tvrtán6 muukav ~-. ~gzés; amellett a m.8dszer kevés.  
avian felszerelés jobb kihasználását tette lehetővé ,• Am:m- . 

ban az egyes őrák anyags igy meg3eiaetagen szerteágazó volt.  
Hint helyes ollirsas állapitbatő meg as a k'civatel.ménpr l : 

bogy a tanulóknak a.me i=te2ésokről, t.apasztalatokxői  

ban kellett bestámolniok• Azáttaauulmányozatt forráemunkák~ . 

ban nem találunk. konkrét adatot  arra vonatkozóan,, how a. alai.  

korlati munka albir&lása 	mévtékii volt és 	vi••  

szamban állt arondos tsnitlai óren Wog-sett munka értékelé*►  
aóv3i • Ub% helyen, arre, vonatkozó  utalás olvashatb,: hogy a  
halves vagy gyengébb előmeneteáii tanulók nem vebettek részt  

a to  a alkoa ás okQn:. 	 . 

A muu~~.altató kémia taxitás oltea'je8:ésével a gyakorlati  

órák negyan. sok iskolában beolvadtak a vendee tanitási  ór~- 
bs•  

A kimia tanit ó.s halywtébon és a gyakorlati életre valá  

nevelésben o legnagyobb fordulópontot a  tel 	uttini  
iskolai reform hozta•, A. termőozettadomérgok #anitáaántak ea.*  
kitazése -► egyfelől az anyagi világ megi smerósa megfiwel ések  
és kisérletek utján óe a természettudoményo,a vilőgnézet Woo  
alakitd.sa s. mistfei61 a mindennapi életnek a termalés  

büzőbb ,  éaéban túaesztott ujazerü igtayer w ,. sakoésszea.^ilen  . 
atakitölag  hatott az iskolai oktat4-nevel6 muaakdra• kettős  

feladat megvralösitésa minden iskolai taAtőrgy teat a kémia  

tanitásábtn is azt jelenti, bogy b izt o ai tj a a  



taaulők sziltird tárgii tudásátb 
tov4hba how u e m az 6lettől olvonaUntatott; 8 a c 6 

ismeretet nyu3t,hanorzazelaéletet ao- 
osan tisazekaposolja a mindonnapi élottel *  a wakorlattal, 

A határozott 6s vilúzos kavatelmény érdpkkbert tökAlsitesitani 
kell a tanAtás módazerét) ezért az elault 13 év alai* Nov ,. 
mányzatuak aok fontos intézkedést valósitott zees A 'tarot 
foltételek mauszemenő biztositása, mild a tantalise., awl as 
eiőadási kisérletekt ,  artittem6n,yek Maass PM, a szovjet 
pedagéglai iz'odalom neaelelő anyeaulek =War nYelvert W 11.* 
Una klizreadása /Wof, a pedagógusok szervezett továbbképzé 
sass% biztositáda) szakmai tanéeskozások reildszere t  1300 
hozzájárultak a taoltás !ii javulásához. 

2/ nar.41 Gra.OZWOIC 2010IMCKii fazt,014ÁLAT413AN 

Az egyes iskaUk kémia-tanitdaáadk sayagából, a tani. 
tiara vomatkos6 utmutatásokból kitanik, hooy a tanaók aame 
korlat i munkája hol kisebb, ho]. nagyobb ardaybau már a mult 
iaolitiban is belyet kapott* Azonban az akkori és a mai 67e. 
korlati munka kőzatt .*.vhbAmu hasonló vonást61 oltekintVe .00 
mélyrahat6 kalőnbséglima. gezdetban a gyakorlati élet 
nalmaitól legtévolabb 4116 analitikai muakát, később az egyes 
kemiai anYagok termószetének riaismerdaére vonatkoz6 kisérle. 
tek, itt-ott az ariya,,-;okkal do eszköZőkl'el való búakmöd, as.* 

prepazsativ 3eUeümunka tatőtte ,A as őrtikat askor. 
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IZLal 	6Dzőro 	:Icavalóalitahort 1 z2,-a1t 
Icattahl  ho,z7 punotela a 	 6tocfn zoo 

404.0224# 	asr3ot olGI:6zolt6ctin adr1A% ci teu.L.VIG ,m421%lba 
ve,34 boiccoLW,,G17„zto. !ó21a t 	 cánitZ56c,t 
ai361 V441etocebb moc,-iva1ózitúk33 	eaazt 27:21 tcheat 

vizcz4lau24, 1:71t Ittvaa a zoliteeramnal hk?zac a k6n44 =1,0 

politoeImAhai artat6c1x2toblőztija olyaz xd1;1 $ 	, 
vai;a a Llagat*Its. Cal4c6 21;eoci6zOt ús obit ilaEg a tdrcadalau 
t4ocClotarVónwelaolt V 31cáV3i 13apeoolaban LYU'? az Iutor. 
4r4eionac Gen.bela ta#ott 1. Zoast%)eozasaa 13,73...ban fa/ye 
tt,‘„ttc *  Zito e. za,21.jal?aa '2e3totte ti r6ccaotocam t tolln010.* 

tea:3005c t'oj10d6a0v ,a 0-,7V- UtJű2?ő airmvot5 alont* 
4a4243.Act 	azt 	otZ33. 24tz(116 kLivetearit, 	ymn17.641- 

e4sz%%lw tacJaizolt alapvo ..1; 
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OtO k Qt 6.0 IC 6 a c6Geket 7,1211 azoros«,-  



~k: A stollen 3: á.e testi nevelés mellett olyan technikai  a'k~ 

tatds szüksé a 	t hangsuly4stQ  z">!*  ..amely measmertsrti az  

Oá9SZOS termelési tE>%y21matUk alapelveit, u T~an3Ekkf?r pedig meas.-  

cortreknek v$L;y serdildAék 	összes termelési ágrásto ►  

zott leg4igszerübb azersé(3ok baszn.€:s:l.atána;s` 3téss.  

MARKho» sontban ERG= is a  ter~~~  

szös:áböl.. viz ? ' , ia a ps3liteOhnikai oktatás sz ~ 

azt is megmagward:xzáki 	miért nem valósithatb me  

t€scbnikei oktatáo a kapitalizmusban annak ®llensrrre, s  bogy a  

ermozF eszközök tökéletesedése mla: ,tst a+doxgo2_ák eakol.dalu  

l.ődése ott is ezUkaégezertian jelentkeziYs "'A termelés t6.  

forssá a és a munkásQk ,  megFele10 gazdasági viszonyai el~ 

entétben állanak az átalakulás ilyen erjesztő anya;a,ivai s  

ezek Gé -1.jával a munka régi megosztámlnak magezüntetésdvel  

30f• 	 . 

a politechnikai akta 	tart 	t tov€s`bbfel-.  

lasztette, konkrétan megállapitje, az  x la te 4aiéjdt e  

téren. Ylldzasan rámutat arra ho= a politechnikai ak#satá•»  

on  a  modern  veal  ipar teobnikal alapjának tanit-dsdt kell ér.  

ten,t .a, nem padig iparosok  nevel.esOt. ,A  modern termelés födga•.  

nt az energia-teroel.éa i, . lgópipsry vegyi ipar  és mezdgazda cá-  

termelést jelnl, meg. Ezek te,domémosg alapelveinek  mQ~~ 

mQrtet:ésa mellett  tanulóknak készséget ke3l szereznibk a  

legegyszezabb munkaeszközök kezelése terén is.  

A  po3.itedhnikai oktatás tartalmi k$rdéseins"k mind  

l8ti al03ainak te.itéráaa.. mind a gyakorlati msgveiéeuláaa.  
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a kutatók, gyakorld pedazóalsok spóles karét foglalkortatda. 
ixtbet 0 aódan a lizovjetuniő pedagógusai sok értékes  kisé  
leteken nyugvó és széles karbea megvitatott-- tapasztalatom. 
• tanultflanyal segitettók az egyes kérdések tieztazását 
•8 fejlesztették tovabb a pelitochnikai oktatás=onevelés itigyét 
/31/0 De egyre tabb ilyes iranyu mtakaról olvashatunk a többi 
népi derdokratikus orszagok pedagógiai-folydiratalban iSo 

Hazankban kalanasea az utóbbi óvekben tabb ankétens 

"oolitechaikai értekezletean *  szakmai tan6cokozdson beezél 

tók Met': az  elvi  kérdésetet, a nehézségeket *  illetve a mdr 

Ó t credmdaye%ot. Lzeket tabb ősszefoLialó tanuIm6ny is 

merteti. /32/ indanask elicaére a politeahniktl. képzés 

Ualmi meghatarozóza még ma on tekinthető teliesea lezdrtnak, 
azult és a jelea köralmnyeinet elemzése, ösezehasonlitdsa ' 
alsvján az a véle1:16ny alakult ki *  hocy a paitechnikal okta 
t s tartalmat kis a uelvalósitas médját ugy kell tekintenft14 
mint a célok ésfeladatok időtől filgző meGeldásait0 

A gimnaziami kémia taumnag *  valamint a gyakorlatok ato. 
nyaQ:64ak megvalpsztásában ezt ugy értelmezzulc, hoWa k o x. 
szerti vegyiipar.i termelés altaldnos 

,alvelveit tallitjuL Os a vele kacsolatos legaltalbnosabbsa - 
basznalt i,;tyalLorlati készséceket alakitjak ki a tannlókbano 
1.;e:a sZobad azonhan ozora 0161 tóvesztenank azt a foatos köva** 
teluétlyt seu l  boa a politechni%i oktatts lőnyegéhez $31=0* 

saa kapcsolódik ez alapvető tudómányos 

sa7ag tanitaso. Tehát elOsorban kemlát kell teinitanunkt  
flax Radii; technikai Vala éPpem technolöglai szaklmoretats, 



Csakis a kémia 3.egssiopvetőbb tŐrvénjézerUsr.~eire, akémiai  

vatozás I.ényegére épitve tadjuk tanu.l8in;swkoi megértetni as  
alarevető ipari f,olyamrtcskat, a .korozari,ii ve wi. .iparban érv6.0  

niesii16 tQCbnolbzta:i olapelvekét 6s osak. 	less  ssr€admém es  
a kivant késaiséGok .kia3 ~.ak9.télea is.  

Eras  tanit6auakbEca a 21é677 aiapvofi,ő termelési 	Weil  
a Vag,  i i p  a  r i . . tercel-6s  aiapjaival toglalkozunk  
r68s3 ~:ntes3an. *élbOl ss kémial terzoids sas6djainak *  sagWess k..  
gainak*  akémia.1. valta záaokat befolysfs .ol6 tágyezők sss~repéis.  
nak ismertetését dQigosszuk fol.  

kéntia :i termal. ~.~onok szómos ága va ,  

méazataaaa czsalt a leza.lapvetőbbssk tanitáaát 	 ti 0414 : 

De  nOg a legfontosabb ternelbssi ágak 3smertet6aénél sea  aZck . 

konkrét válfajainak tanulmányozaaán von a ban;,suly. rain  is  
figyelstiessrtot, boa a .politeobnikat elv nazi  mln ,d 	k  az 010.  
tatását Wliveteli tan ,  bantam a =al  ipar a3.apaa9aok meatau.itéo.  
nát "Altalábann. üsen elv fizrolssmievételévei tanitjuk az  
iparban le gbassznaiatos ssbb aiave,k e3.utu ititaúztak, a fontosabb  
miitriatikaak * a  sstintetiku.ss allcobolw.gy .aztásnal4 9  otb o tolrzma-  
tat  * A  kQhdssze.t ssls9 ►p3aával kaposoi$tbam a ieaonto sabb ipari  
fémek Gyartási aiaTeivait. az előállitott termékek  

kémiair*  tacbn4l€3giai- tclyjdonzágait targyaljs,tk. Az ogles *nos . . 

gok e3.őá3litáo6nak ismertctéaót az alapvető vegyiipari be rm-  
d.esssitisek ismertetése sgé essi,ti kJ. Fontos feladat 	engergia..  
tszuelés kéralai lronatkozdsainak,, a £iitőanya„ ok ikőezén,  k~ 

oia,3 r .  fa/  kémiai feldolgozásit is megimertotni a tssnulákkal,, , 



Az egyes Ithaca oleusk, vegyületek ismertetésénél akkar 

teaziink eget a politeobnikai oktatás követelményének, ha as 

ipari szempontból fontosabbakat tanitjuk. TUlajdonsdgaikkal 

kapcsolatbaa pedig a legfontosabb fizikai és kémiai adAteAq. 

gok közUl elsősorban azokat emeljük ki, amelyek azittparl 

használás vagY megaunkális atemPontjából a legfontosabbak. 

az aluainiumnál a nétronlugban való oldás /a bauxithon 
való előállitás megértését/, vagy a vasnál a mAgnesezbabiz4g* 

az edsbetőségre vonatkozó ismertetés és annakacyakorlatot va. 
ló vizzzálata fontos. 

Lkövetelményeknek meaelelően a kémia tanterVe ezt az 

isueretauyagat mar tartalmazza. Azonban kétségtelen, még sok 
fontos résoletkérdés várpontosabb kifejtésre és helyes 

mozésre. szairsóges a megfelelő szakirodalom, továbbá bazai 

iParunk tejlődési irányvonalának, a legfontosabb kémiai paz  

eigak gyakorlatában megvalósuló termelósi alapelvek tanulmény 

zdsa* Vizsgálni kell azokat a klémiai e1leíii elméleti  és  gya. 

korlati követelményeket, amelyeket a legfontosabb iparágak és 

a mezőgazdaság támaszt a szakkéx*tlen dolgozókkal szembal. Igy 

valósul osak meg as iskoldnak l a ter=e16 munkdra való előkészi. 

Use. lizen feladatokkal icapcsolatban a mar korábban idázett ta-

nulmányok  közül  ktilönöseix GARAMI KAWLY milnkája értékes. 

A technikai jellegü ismeretek gyakorlati &eta°, a 

technikai nevelés megkivénja, bogy az izaeretek szorosan knp-

csolódjn  Ak  as alkalmazásra szblgáló oalorlati készséggel* 

A. készség fejlesztésre má r MARX is Oat ,  amikor a politeobni- 
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kai oktatás condolatát kifejtette. 

Politechnikai oktatás moValósitasdnak mozzanatai 

kasu legkavésbbé Ersys6cos eljaras talkn Open a készség.. 
iejlesztós területőn tapasztelhatti. Valóban nem Irikanyii tart* 
dat eységbe Xoglalni ős megvalósitani a kiialaldtama Wtszo. 

sócek rendszerét. 

Vszigbológiai értelemben a készségek,foltőteles idea*. 
kapcso1ateRoa4,yugvó aiv1etc 	42.yol: a tudates 
vélmilysé; többszöri ismőtlőse saran alaLulaak 
meghatárazas azonban, mho= azt 4YSiNDOR részlote.,  
sen kifeati o  pedageciai szampoutból nem teljesen elern 
gend5 /33/. Jelen tanulmanynak azonban nw is a kősz..a  
seV-fo3alom pontos töliilhat6rolasaci feladata, hnnon 
annak vizsgálata s  boa melyek azok a Gyakorlati.tsme. 
retek, melyek a készség.fejlesztés szempentjából a 
legVontosabbak• 
Végsa okon a kémiai vonatkozásu készségek is bizonyos 
állandó müvelotnek /különbÖzö zérésok, kémiai eljáT6. 
sok ,  vegyi anyagekkal valő bánasmód, tb." tote
totts könnyedés autorotikus teljositésőt jelenti, 
melyek az adott tevékenység technikájat alketják.  Ki-
alakiteisukna tabát a pusztún mechanikus milvelot 
maoltat6ee nem elegenda. Pantosan ro :ell Llavaraz-
nunk a tanulőknak, oy it koll Umtata, milYen  ered  
ményt Xell eléraiök. 
Az az elv, 	it a kftliai terzelés tanitásaról zondottrunk 

bogy az iskoldban nom talithatjuk annak összes át vonat 
kozik a kialakitand6 készségekre is. A valtazatos termelési 
Azak a legkülönfélőbb müvoletek végzését, a lezkülÖnböz8bb 
berendezések kezelését icénylik.<Erick tlikéletes kozelősébez, 
illative a mtiveletek vtarebajtástlhoz 	013s küliinféle konbs. 



r6t készsé ok Gazdag véli;asatossei ,áb-vl Id hell  vólocatnuuk  
azokat z általános munkakéazségv:et ; 

 

ye!re mind=  dol  ,gg'"  

 

gozónak szüksége van* függetlenill att ől , booy ma ~jdaa milyen , 

konkrét munkit kell vé e"niE .  

"n zo hazai tarmlmányok, am  

ko- 	által :ánoss:gbaa m  

elvi kér., :. 

': 	kat a  

amely  

antandAyGfzízta.~a o:L` 

legfontosabb kémiai  

g tell = t3úerQoniök a  t  

1 

 

tanterv a tadkönyvf  ~ 

tók szerint tielc3k»!.tand0 kée.  

k; ki,ilonbözö mérési készségek  

/.a folyadékok térfogatának, a t 	ok sulyának. hőmézsék  

ok mére ae, * egyes é :miaa any.  ~ kedolésének A  old.  

finak fe3isma ésénekr  a legfontosabb kémiai aljax&.~ 

ásánsk, a 1 al  felszerelések %azQiósánnk készaó ►  

A E314g mania s Ql.le~ ~ 

a]:kozáson tell elóxnank  

ségek, mellett a g,yakor..-  

haf,ny a tanulók meg- 

=en hell a végzett "munkáról rövid bes:e:Lot: lft, , 

Vázlatos 	ot késziteni hoayan kell használni a kémiai  
t.éblázetokat, grafikonQkat i , 	

. 	

. . 

A felsorolt  készségek segitik majd a tan ókat abban ~ 

bogy  észszerüen kezeljék mz ' any ~.~gokst és baszn jdk =add gel  
az dtalCT.h.i. iltL+.~u3SrQ vonatkozó mt ►Y-v :leteFeRi a  gyakW' r ~~ ~"tbanR. 

8égas sZQnban mecjegwa :znl,, hogy  az é3,ta1;6noss'' aiaan megjelölt  
tennivaaők a gyakorlatban meglehetősen sokféle értelmezésben  
ValOsulu'ak,m9co A módszertani irodalomban is  aránylag hove.  . 



set olvashatunk: akészségfejieeztós részteteánek ., valamint  

azok  körének elemzéséral . Lzeh kontrét mocibatározása Olyan  

eeladat, aw1ynak mego1.d4sa szintén a kérmiai termelés ilyen  
iranyo tanulmányQvását teszi szUkségesse. ain.ek alsWan a  
gyalte~,°3á pedagógusokra is vár afel:admti r  boo saJ.át makáik. ,  

ban kialakit4tt készségek rendszerét es a neva.l.4sitás  

yet iamertessék mint ,p1. azt GLOVIZUV P.A. tanulmányábbl . 

láthatjuk /34/.  

GLRAL1 idézett munkájában a kémiai termelés. alape1Velo.  

nek a kémia tanitásában betöltött szerepét elemezte. munka  

célja az 	6s középfokta .kémia-:oktatás elméleti: 3smerst..  

anya ,éilak °',.,.a Uémi.ei termelés legáltalánosabb téryss61-  

net: so eLpentjáb6l: ,  .,,. valé v3:zs;'t-`alata. `ippera emiatt azonban  

Sok se;i•tséget :C3yujt a kémia tan.i°tása kApoaán kialakitbató  

hészsézek rendsaer ,~k kidolgozásáhos is.  
Középiskolai fokon kialakitandő i>►észségak lagmaaYobb  

részét a technvlég3 .ai folyamat alapelemni határozzák nag, 11.  

cyártá.si  folyamat egyes szakassaiban olyan mi%veletek valb“  

sulnak 	amelyek elvégzéséhez ükséga  s,  készaftelt udir a  
kijzóp3skolai kémia taaitáp során ls, rbszbea kial.ak�thaták.  
a wArtási f olyaza.t else, uui:kaszaka ►sxaban a kiindulási anyago. 

 

nak elakéssitóse törteinik. A. xyerttermé3ak gyártásával kapCso. ,  

late egyes kétlial eljárásdkhos,  azok  meggyorsitásáttoz , a  . 
reac416 anyas,pok rn8radéktalan i?elbasztuilását biztositó memo,  

3®tok végaLs .éb.ez is készségek ssUkságasek. Ugyanosak bizonyos  

kés sCgek k3.alakitás;at határozzák meg afinemItsás e s a kész- 
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te kek 	ajdoncáU 	fel sme.réaéhez sz€ticai mEIved,etek  

is *  

A  termelés emlitett sza 	ban  tőbb olyan a3aPvet$  

kHnt fizikai el.j~~ ismét 	amelyeknek végzése nem  

k3vá.n killanösetb szakirányu ismaretet,, 14Yanakk4r azonban  

megfelelő készség birtokában mar  a kezdő dolgozó i s  aredmé.-  

4$00 munkit végezhet*  

me  as  egyes 	egfQn ab b elemeit,  

megfelelő k4azsé ,*,  kialakit4sa az  al.4bbi mav t  

be*,  látsétt sz~uxwvgesnekt az anaawok 
	

é~ 7.06 	too.  

tatliaa, egyenletes slosztést cél.zb mtive ek, s  maabai-  
4t40i teverékek s :ótváia.sztflea, bd3ogdn anyezok  
váleestása„ 	és balrsz€l1apot váltaztatmsa,,, kémiai  
eite:3.akulást és krlst€el.ytis3erke et válto :tA4sat okozó  
txveietok* . 

indezek érdakőban tanuld 	egfelel.ei kísérlettel  

egybekapcsolva a .kővetkező 	gyakoxoláák.  

szilárd anyagok, folyadékok ks 	stuck küld►nbö~ 
ja* azok oldása. azUrése,, bep 	kristál.yositás* .a  
esá.ritás kilcinbőaó Lódja, a cs dtao ~ - .~sa a ssardne  
azilárd anyagok +szub3,imA3.asa, foly kok desztlll.élaza,,  
tOzak felfogása viz  alatt, ol.dasa, tisztitdsa, a bevig.  
td: killönböz6 módjai.:  

anyagok fenswré 	kéezs4gei ;  

teb% el 
 

auk,  vewytiletek minőségi viz s ;,,aatát jelentik*  
A  kor,szeris tormeté s  minden tertiletén szlike€G v an  kUlönd 

baző "mérési" eljárások ismertetésére* gonatkozásbax  

ez főleg az egyes anyagok  suly4nak, foiya+dákok tártogatának t. 

hőmérsékletének fa4suiyának rtrőtAt jeleni . • Bison  kil$zaégek . 



alakitdsa afizikai gyakorlatokon 8116316 feladatok keretében 

tarténik*,aután  azonban az  érvényben lévő óratervpzerint 
a aimnáziumbanfizikát osak a második osztálytól, ugyaa 

akkor késiát edig az alső ogztá4től kezdve tanulJákf,az 

emlitett készségek iialakitása mar itt megkezdődhet., 

BISősorbam a Oakorlati foglalkozáson lehet elaaJAVIA- , 
- t*tal a kalönböző tészUlékek ősszeállitastlhozckezelősébezo 

a veai anyagokkal valő bánásmódhoz szakséges kész ,: t, geket 

A termelő munk4Usn a gyorsabb s tökéletesebb muukdV4C-
zésbezi,a gazdaságos termeléshez,v  az anyagok tökklatesebb 

kihaszalésához gyakran szükségas bizonyos sz4mitásokvég. 
zéses táblazatok, grafikonok, vázlatrajzokfelhasználása. 

Ezek basználatának készsdueit is főleg a gyakerlatokon alga. 
rezhetik meg tanulóink. 

Készséggó kell fejleszteni a végzett munk4ról velő 
ixdabeli feljegyzések, a megfeleld készülékekovázlates red-. 

zainak elkészitbséti Készséggé ás nemosak 36 szokased kell 
alaUtanunk a munkahoy rendbentartásara, a vegyi artya;0 

kal való tatarékose4gra, a készillókek, eszközök kiméletes 
haszndlatára, 

 
ás nem utolsó sorbaa a munkaidő gazdasdgos 

kihasználasára irányuldt tevőkenységAt is. 

Végül még egy lehetőségre kell gondolnunk a készségak 

körének meghatérozásánál A gyakorlatokon a tanulók 

bŐző eszközökfelhasználásávalt különböző nódszerak alaP-

jénvégzik el a kitilatt feladatot# Á konkrét gyakerlati 



3?  

;:tual :a pontos ne 3kat6roo&Ba a c6? ctr, va7 cc;y6b-tQvakn/e4  

si;wm Oc a aakavlatok c;blJűnak pe4cralcísit4sa órtlekaben,  

e2en;edhe:totic:a. Azonban a toa.~vező,- Ess a3.Lof;ójclleQii muuka  

it~ :S~:z6c4 rae„al4pQZas& órdeiz6ben X6k6at a 114 o III* , 

olv,taá.yban, mege:nGedhet5 r- hogy a tanulók aa36.t v uon4o1400..  

w`. tn., . *sltM=, 	~ 	r. 	K m 5 	►r.'~`!a~l'a iz 	 ~ 	~~A 	 ~  .~.~~ ~..,~~~C~,~1.~~~ ~+,.,ft~~,̂~  S ~r~.tC.. ~ ,.. u.......p~:.~:t 	~C.a.r~~k  

ós ba az helyesuok biLl .o.ay01 m0.1 is  valót3itsai.E.a akiir  

kOszalaok 6ss ;eal'itmstaban, ak4v ota adott 0 	lat u;~ 

cxQabab3  a 	 -t38neteBe21 ezt e bizonyos 6xteleTaben 1/6Zt0  

kxdentnyvzéat . a tanár mindenkor előzetesen  

z-a, e:~rószt a vesz Oly e1há.ritaoa o  latisr6szt a. "jatékk4.*  

lkexillése 6rdekk ca. 	 . 

k4miai, teraolő munkathoz 	.C°- 	6;e i ere.*  

a ,,,,vakoriat3% enytana.I-4: 
	

d.lasz wa CAM,  

	

t  a zicaelelci ~ aóc1szerek  ~a 	'ban is  



3/ a GYAKOLluia cRÁz catu, 	LTA, JZ&XI  

rind a politethnikai joUci aivelés, rni Peat; a 
kiálaia-tanitás célk;itilzóseinek eredmónVo megvalósitása 

szeepontjából szükséges etzségbea látunnk a. gyakorlati 

rdkon 1:olyó munkn céljait és foladatait. 

Zkalai gyakorlati órák a tanórákaak azt a tipusát 

jelentik, amelyeken a tanulók a már elméletileg megalapogo 

zott tananyaggal kapcsolatbano nevelő irányitásával Onál 

lóan végeznek kisérleteket és egyéb wakorlati 

k4kat. 
Céljuk elsősorban az t  hog y hozzájáruljanak a tanulók 

kémiai ismereteinek megszilárP-
ditásához, segitsék a kéniai ismeretek tevuelée 

tortiletón ttirtón8 alkalmazásának wegérté. 

sin. A kisérleti munkák önálló végzése közben a tanu1ők ia  
morkedjenek meg az  alapvető  kémi al m v e. 

le tekkel #  azolt végzésének módszereivel, eközben 

rejlődjók tanulók mindazon ké e z é ' g 0 # anely biz-
tositja, hoia banni tudjanak a vegyi anyaokkal, kémiai es** 

közökkel. 
"Az ismeretek megszilárditására való törekvés az okp. 

tatás tolyaaatában rilldenekolőtt szUkségsserlien következik 

abból a té4whal, hogy a tanulok minden uj ismerete a Meg** 
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lóvOkre *Us  az ujnak. p batisa tO&t mvira blztos# ameArrn 

czato: a 	16v3 isze,wtek, ilictvo an.mayire 

valObaa i 16vW a czó zoo4vez e2telz.Vaeu°- ivja OZGY aka.. 
az ohtat(As folyawatCaak olvaz6so soran /35/. 

A tzuult icricretet. zo4iszilardil-4.z-.1%zah alvieltútolo 

e 	r is; z• tanulőker.134ktr3zel4beta cock- azok 

isuc42.eteL.-  r(5‘41;z64ae:at, 	nettr,szekz6sóbatt cselet.vao 

wi,-;sztsfette14. 	a4tiv iondelLeadzi tovenwsot váZez. 
telto tal'tös izz;erctzzcvaztea telult a szazzatzla hozza6r. 

Let' tapaortalati ua,„Xlroziolúzek i6aa jeleat6o azerepot töl- 

tene:z bo. 	 taaitClzi 4vaton sea ez?c,zeza 12.6tt6-vbe 

zoz-t1 zajat zeLif.'iwelőziA4 Ós Ca k a tan6x,  

z.;:azott taa.11,70,1 434.zol.: 45G 61taialaOsitaleol; 

scalC,,,jutzr;a:l. 1.1.0,zat= 1.04-4;i:o1jObb s  otlak befoz;aclett ansyag 

etal6;lczetbell taztásara tau, zaiudelit o4art ahtiv gmr-

dolkorlaz aó1kU, azIely laiatositald a kftetlteztot6seit, ól- 
LO atoil tósót.:444yebea ezt eziodm43yezto a 

rózi Üo 110.17001 fl 	is tolbutL'=6-do;aatilms it.,1 a vole 
soltszo.? pli:estal6 vow24lis tafl itasi aiid is. lizion c , zotben a 

tanulók 	i:oais tuclAsza teszneit =art 	21C2 Ce32.3. 

ik  Gondolkodasi tovawiwacvx-,, sea. Vizzoat azokort az Orkio. 

ken, aaeljeheal cri,76711 kia6.-cletezG zuzadjuls,ban eajat oavtak, 

tapazzi;a1451: a LiakizaZzel aayaolitoa elOiaZ.zett v62.tozasa'at, 
reelzeiúklozakki;xiilmózkyeit, goltőtlezaill al;tivaa 

uzu0.1)11404244  i  izi=otcik poutosaUbaks uara(land6nat low. 

wk. 



Ito soi 

A gyakorlati teevékenyvég közben aegfigyelni 

tanitsuk meg tanuléinkat., T4r a legegyszeriibb megfigyelée.* 
nél is szerepel am analizis. Unden megfirayelt taruyat vagy 

jelenséget elemeikre kell boutaniok 9  mart esak igy tudjak 

a 04sikhoz basonlitani l  vaxy a meggololő kövatkortetést le-

venal, 4 tervazerüen irdnyitott megfigyelésnél ha 13.81a is 

mindig telJesan tudatos= 4. de ott vaa a szintdzia is, A 

végzett kisérletek a szintésist csakugyan megorőeitik, A 
Wakorlati érákon igen sokalkalom kinalkozik a tanulók 

gondolkoddsénak ilyen iranyu tejlesztésére 9  ha a tentir tom-

szerilen ós tudatosan exre törekszik is. 

A kisérletező munka miközbenXeJleazti a megfiEyel6 
laTesistgat 9  gondaadasmédot - egyuttal felkelti a tanulók 

érdeklődését is, mind a tudom6ny s  mind anaak gyakoxlati mego,  

valósulasa ixdrit. A gyakorlatok végzésekor realizólódnak ei 
méleti iamereteik is. 

kémia kisérleti 9  de egyben elméleti tudwany is. Az 

anyngok atalakulósainak kisérieti tanuloAnyozasét tehAt Oat 

sze kell kapcsolnunk a tapasztalati adatokelméleti alta16. 

nosit6sihrel. A Wukorlati munka Doran tehat a tanulók saidt- 
magukaWakaeZavalaazt a kelmextilő sok "miért*L.re óe az 

eredmények alapjan az 61talanositást is magmk végezkók el. 

A gyakorlati érak azok9 	eken legibkabb fejlődik 

a taaulóknak az a k4pessége 9  bogy megeigyeljék a jelenségam. 

kerb az smog változásait y  kiemeljék azok lényeges fő- 6s 

mitsodrendii vorulsaiti észreveoék az azonossagot és a ktilőas. 
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sóget* ,zuton, arz a=va.„;03_:„0. vA4 

niltv cladOmtt 	leclsc 7Itok NIvorA*11 IpnozAsa 

kazben navaalnü:*: 	 arm,ho c 	1e1 t6Ayoket 

a tff!,=0.11vos uladlut 	 ‚ti , 
kézi 1,:,-Jalwv1ato14 	Icjabb omktimoia tor 

nAczettudoaa nyos ;,-;ozdol 	 6t 
Az even njugv6 vilCza6zet1.1.:itra„.1k in* 't 

te=61settuamauyes 63 vila -wnteti c2npontba1 ez-rAnt 106° 

ilayobe jelent0s41;i4 altaúnesittf.st,az =Tin; a),„Tv7ad(.canlk 
törványót e  *mint.; tair.den kisé:aeti raualOval 

posztnljak taktu1614 is* LeL,Telzlobb tezc`ettf?n tUtIcn5li 1140* 

e tUaArzix mea4tL.aira # 	Li% is 
ki tudjdk olvasui ezt egy—e 	ele16 kisCr1etb61. 

64Yeu -Usrletok rú). is Lca;27671 a tu1,hax, 

minden jeleaseal totos eka van. 1,of v6let1eu az pl*, 
lic;a a cukor16 uoitoVelela Wa6ri;R:1eten e1voo3ti 6des JAM, 
a bor tek,ocetescdik, 1/NO a V80 a w.dvos 1evot;6n mcrozadA 
soak, etb* 4.61Lnaziu4i tenulOk ólettorL.ua:„. -.or;EeltalZen 
tara6swAturiuullnyes 	nózt kialakitoisiban wrra ^411 1;6. 

vekedniluk, 	kutast:ák a 1.e,t14;ye1t vrato74sok okiit is* 

/A eukorlé az6rt ex'jeat 14 1_,Q4:4t 	Olvt.-Ltoab 	tel,i3olte 

ensim hatasára a cukoz alkoholla al4,1ix11, 	N--;1;7 a vos a 

nedves 1ven azid6.16dott*/ 

azt irja "A tealószc,t dialQktikaja" club. cavity-

bent "***a* alAyaA:et Os a raos‘dat csak 	aa5u,„ 6s 
.Q.isi torma kaön tamm1=611yozastIn keresztill innevgik i,10‘; $, ég 

oMennyiro torjed ebbai isnerotünk, anuyira isawjük wc.; magi 

git os anyaitet ds a inozgaW /36/0 A UAW& a gyakerlati 

6rdkon a lockasvetlenebb 
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őrtikon a lerzközvotlenebb kgposolatba korianak az a n..7 a g;414,  

co* a 1 SI vale tÖrtőnő ff%-;lalko?Az Wzben miutánfizolik. 

anrokiratorAisait s  os okOkat prielyek e vatot6sokat 

id6sik 	mmayesan zy0madnekil arra s  bo-Lz a körUlöt- 

tUnk lévő an7azi vi1 kbalai éo fizikai vatostisai 

nos törvduysteriisévA alapj&r. elöidőzhetők* Az anyav a 

rillmknyek seztelelő vatostotds(maI átalohitható* 

Lladbanut osota-dbon v6cettetbstők olyan kisérletok, 

amolyekna U1,O 	iWc at aTvai,.; 134ziai átalcAulástimslil 

vitnt6latára* lzyea preparattv Ueimutplknal as adOtt 

a4;yazT)(51 116.6 terndssotil anyaot alithotnak 016, 

ha ozoakémiai változást idQtaok, 0.0* U. 	ből yam, oink

ből kAasavbauvelő k6miai oldassal rézstalfátot s  Mot- 

vs sinkanulf6tot k4snithatnek* Atukorlé orjesztésével 

alknholt, vay ezy sc61 Os %,„7 alkoholból tömhny !Ones** 
val törtónő vizelvongssal ujabb aawwpt, az ósztert kap,- 
batjas 	hasonló kisörletnél közvetlenill mealayelhe.- 

ti k az adott W.inatak siszky pstalt akew f437 kéraw, clea t  

al-Ar t13.7 veotilet, iaj wwillotek 	uj an,yo=d törtemb 
Atalolme6sEt* 

4 szerves késial kisftletak váz,;t6se közben néhány 
°soften altalom nyilik arra is, bogy a tonulókban olmélyais 

jenek, a szerves vezilletek közötti censtikus össtaii=584.- 

r81 	alkohol oxidildsa oldobAddé s  majd savv4/ *  a bau70,00 

lult arvok ogystortift anyacokból történő szintótisőről 

/pl* footókek sal4t5sisei milanya.,;ok 	 az 0416- 
leti órákon szerzett israeretek* Et el szytItt atouban a fejqw 



16d413 cobjcalat zp.laollAn is PA -Qbb &PtQlongot ayero 

Voatoa aza,122e van a ,w,11:=1ati 45241=a% ab'L)au it, 

b.oa orzoa tad4nolózial.j Ueü Licórlotea ve,2;z6ao 146.2ben 

bel -ji; az eloaeti 	n 6 11 - 

4; 4 1; aoa ,-  ban való 	lati 

ell - a e_z 41ao4t. Zr-t, 	3zdnlep-aAlas vazy 

az da%iakyolaj eldol.„-gpzoávalit.a.)esolatbaz ,-74-(y6z.c5daell 

a 	 Lcioaal,-; loparld;3 	tov4WA a Lahi;:e/do, 

ak 644si wralwelati 4oient8a6r3l. 	akdr ao 

eleht:coliziasa po.;;elatos i7,187.71QteLet, aWir a szappaa 

fiaartas6,t vai.a ..12'ópacaitor lavol4cidt vkzilT., as 0i4ye fo-

IyallatoW4a1 közelobbr61 L4 ,„;olerhedve wedrtiL, F.1Gt 6yako.. 

reljak az 	haazaaatot,3 lezalapvetöbb 1a1 avele 

te4et Ou 0.:401°). e1vó,;z0ae;14; u4dja. latj&L aao-

kat a foltdtelchet s  a=4/Q1s. r,JUksózpoek az adott technoló-

4434a1 1:elwan.at 

. A yal4wwlati =ha a74 touerotok meezilardittiseval y  
a bayea 1;onColkodds 6z a t=aitLezettudomioe viIetuaőzet 

41alaiataioval to. a 114ziánah a i;yehellati 6lett1 való czemit 
kapozelattlaa4 zloval (4;widejUie, a0g ezy iontoe 

ieladatot 4o acuo3.d4 A tamalók a tdadai ZolyaaatoRzt vacy 

aeakX14.141 v4Litozdooll'at rartea, 1(4zit 016,, :,;tnek kapeoin 
4'4Wii4 a IT4miai aawa.p% terz-LLactOt, 1:rieutanuljdk hocyan 
baanl a ItUiinbi.;z6 vewianyazotkal. :::ec.,Asaertednalz. a 

leigoatoaabb laberaórival ezzltözökkel e. bareildozósonel t  

C71441g01"013611,  azokbasználatiat. A reudezrepan v,k;zett zyator.,  

lati l'unka közbon fojlaidnek azok a 10arontosabb Wozo6oehl, 



-00. 44 

amelyek a laboratóriumi* illetve majd a termelő-munkában 

adtlözhatetlenek lesanek* 	CZ2k-6:10 747. ha=1.16.13talW azdk- 

sOzes készseigsk elsajatitlicia 1t 2e ,,,;tanu1ja a k42...lial 

kiSei vletes68 módsserót•is* Pl* megv 

tenu1j4k* boilyaa koll zU4aayaet pewitaza, 

osapatiftet szarni* golya(lókot dosztillani* wizokat Oesze-

gyUjteni* et4. 
As energetikai-4 weebanJai-, ',;,6ziaktibb a veal iparo-

ban* a nes66;azdaea4i laborazi6riuwi munkeiban IL;en 

szü1s6c van a nyersanyau .146mial tulajdeasaLpivat or  00e47,Qt6., 

tel6nok tanulmanyozásara* 114mia 010122,48110, a terwiösi gos 

lyamat ellenőrzösóre* vaia a kósz terLók vc4;.7i vizsjjAlatask 

ra. Aa iskolai kkInioi oakorlatski'eladtaxez tartozik a 

tanulókat e onnk&ra eliikószitemi* 

A gyakorlati orkk Oevezetesuvel uinaGs61106 u 3 

nevelő eszkiis is koratatanáz !lezóbe. :end. 

betni* boa itt még sokoldalubb ós kózautekvabb nevol4si 

lehotas0;ek kinalkoznak* mint a WW1 elméleti óón. 

Jelentós Wrtékben jaruinak a 4,-ankorlaU ÚÚk  a taw.. 

16k alapes, pontes munkara nova:MON. 

has. 2aját sikerat kisör1eteikb61* vazy Apnea erodványte.. 

1ens600kbő1 vi24-osan l&tjfak *  Lilyou 	joos dl 44; a Llunka 
mindenrészletebea a pontoscal.;ra való tirekvős. r4b2mésze 
tesen arra kell törekedniink *  ho uy ez a i2ei.lazWós. ne  a 

sike telens -f5gek* hanen a 461 vog,zett munka alapjaa alakul-

Jon kl ben. 



r\  gyakoz3,a k4n a, tan,ulék sokféle eszközzel ismerked-

nek  msg.  )4zzel kapCsolntban eaik ;legfontosabb feladatnak  
kell vekintenUakt  ho.;47 az eszküzvknek IewiiE:sG ►  obhmexAl pen.  

teostA~,,;el tUxt€a5 használatare neveljük Okat ~ alrnl3yen  

e*Z .alicizil 1'04d440 Ylnéric3 	ia kell e] ~.vdWeznitiko . a 
sé4ti s e  s4k4$t 	azahólyoeru és c6lnek megfelelően  

hasmaják* 	a követelmény órvéNie .selJdu 	csak a mé ►-* 

eszközöTa;e3. szemben,, hanem a  klekixleti 4swendez.6ask has  

aTactével kapcsolatban 	/2l a a légmentes e.;: e szüksége eft-  

:ge esöt;én a készüléket ká.sérlct .elat eez en~cnthól ~ 

adk ki és addig no  végezzék az adott fetadat4  

esqtlegps hibat ti  S3em kliszöbf3lték, ; 

A  kisérltat sikertelenaége s. helyt ene '  

tadval a hiba forrás gen sokszor abból adó .iks h0Q7.  a gel + 

használt eszkó$ék eze:nmyazettek voltak ,  4  4yako.t.lati Ordn  

folyó munka nevelje a tanulókat rendszeretetre 	t  

ad~.'a 3.í`3+ Síiba ne  engedj Uk Sket szennyezett yE2ett e  szk  

f4t3lin,i.  # 	 . 

A  gyakerlat 	ólja az  ~ n•~ l 

k á r 	nevelés, Bat   alapVeltéte .le, hegy 3i e  

eiye 
 

tenv,tó végezzen gyakorlatokat, ki,er3;etaket , 
 

kapcsolatos 41avaletsket , no  csak t4rsalnak zunkájót flgy  

je . A rendszeres munkAra# am anal()  mogf igyelé srp való ne-

velést eredményezi az  a követelsióuy}  bogy  a taxa8k a 'vég-

sett  mmukár61 W41160, ka>8z 3t sék el tol je gyzé Saiks t y. Annak  

ellauáre,.  bogy  a tanulók munkáját a tandr 15.1412d4a  fiaew  



iammel kis 	abba csak 3eGsz "~ae; ebb esetboa avatkozik*  

6:aólló Qunkara való nevol6s cGljárvAk  aia41 tObá saidalx0l  

való nsec;küz4litésQ 6rdek4ben vegyük iiyei:rabe 62.G. ~ ;t~  

VA"L=::A:fl me;4ezyzCeét : 

 

"s.  .ia a tanulók idZini:ónt azt a fola#0, .  

dfltvt k '~ ~~c~~' ~z~~:i1ó e ~  - 	~  
~~1 ~ ~y 	 ~,►ttvat~~~► ~ vt3‘;:,wenE3k 6xállóan  

Al.ii út3aa€'3k f ol t:4idQmAnysla foitQVé s ~ket ős Q t sadt3ke  

46.15t ia0C;* ZeudOrZ-kodva dolcazi  át 4t- .a  kisórie4ekE3ir  

let-bel 	z«~t i'eltdvóseiket* s~:vr e sativeletek  

ben  tuddev~ukra természet je .3ensógei ir-auti a.~.~v ÓrdQki-  

lőc3ősiik do al .ketó e3.3sápzelóstik 9.8 fejlődni. foe /37/.  

ntCdá t1evelői feladat tQvabbfi s  bo;a am u a k a  

r 	azvretctca t, anuutballaasvaló  

t  ud  a  e s  y e d c i .al i  a t a fiv i 4SZ e  

aka.tsul: a taa.alb ~.I~:ban. AVGYUNTIU az  

ku?:turájának" 
	

it tell a t, tlótb i.tani /38/.  

7.-zeta éi eWeknak a kővetelmday eknek mec,t~.'tássát .érti*  

iyat a taa ulót munkáját a ~.,Gio ~.°c3duc;ayQsBbbb teszik. .Ilwonakt ' 

az osztálban a telező ge1:5,Qlem beta3:,ta.tgoar  a fl;;,lo3.eanek  

a  tanatwazra tdrtCnő Őssz9onteaitrása, kezdenónyezőkóPossft , 

a ladatQk idej1.bcna való ©lvft ;ése o  a tisstasda ás pen ~  

4; a  honkáb,an,► 4 gunkas.luiturájában szerzott hóczeógelt,  

azelyeket siaakerla,t utján oltottunk tanuá.óa,n4La, lassaaklat  

c!~wl:k ^L'4  válnak s  ó.s a  tem-4k`)s;,o$es sz'ilka6zaúordség  

t őltik az 	utána poüiQ a  kásőbbi i;yakerlati rolp-  

lakeú asban #  

(Ixitvs =ask '4 	azósa he-  a Xen~e en raszles.  



tezett cálkitazósek és sktetó-•novel{í 	adutok zr; o,.;ymástd.l  

elszifoúeitaa va7.öculjanak mo;,; /361 v6;,; ctt au.,:a QsetO#en  

ez nem is  lehdt/ ~ 4z adott 	 mUaka ter46szetatek  

mgif elolőon hol a: o~ikt. hol aLida' 	Liei;CÓiddsar,e  

tvUreked.h:etünk kifej€3zl°Attebbent az.s1  t°' oifi3nban Mtn  zO,rja  ~ 
, 	 ~  

r~~+~3ak a kÜ~€atolm~~~~zok :~~v~:Ribsiti:y~v~ "~~w3r a;x~Y.aL' a tc~bbi  

eladatt al e s33s6 ben  valősit:.ult w , *  

4/ AZ  2liarAC- 	- ALZ2413.1ATAX á +4:~i:.V~`3SA WAZ  

twakor3at anyaS:f -a+ak 	alaswtti.stinal Etlapul a anal*  
aual Itaia t n te ?C ir i anya 	t veseúuks  

azen. az e;wes .X4li;lalkoz`'saknak 	 drakon taault  

enzra;hAz kell 'kapC83Qloaul4kr s5aiellE3tt 8Za !Zan  a 6Takoá'la...  
tok elé ,tűzött eélokbó3, és geladatokből. T;liadvava ke11 vizeo-  

í~~►'~~~ haiw azok 	k4nkrőt muaica e1v640zOs4 utján  
ve.2.6 ;ulnak ~°~~ lE3~;,~redu`:n,yC3;ebtlen. A  cz ~~rlatok. aAyazitt  
C;„y vLaQ;; ,;aswuk össze. :ho;pa az ttllpi.iz::e 	~ ~.iEkr4.2ail4.: ktkit$a  
tananljaz =laden  oi;yea 1.'Qjez$ténok lai,.'ontossbb rOazoit*  

aiztUsitsa aanak lalietiiséiAt„ hoilv a  tanulok rked.  
jenek a kéuiai laboratot'iumi módszerek b1z4t*ae kikottwelt,  
a ko ~.~szarti kémiai ipari toxmQlés anya;;aiva 	tOárailete»  
s®likbaa 4eliértsék a ter°.;~el és alapjait la3po z5 U».. -aysúezri.  
ségekefi. A  kitimlat munka ir&nti 6rdec°l4dé;Bt pedig as  bizte... .. 



zitja, hogy afeladatak kapasso3ődnak a tanulók meglévő tu4. . 

dasához* ugyaaakkor uzonbau u;jat is nyojta73.ak. I;zért  

top  már most  ieszögezniluk*. howl  .a  Q7t-nkorlatob ne  az Orlin  

bemutatott  kiaérletek mchaaikuo ismétlárébal Uljnnak4  

tartalmilag pedig megfeleljenek a tanulók ismereteinek*  

azok sairv4naláaak ;;  a kémia•-tanitás adott szakaszdn o 	 . 

A  kémiai gyakorlatok  sikeres  vé.gzioae azok 9lméle#t  

megalapozásán 	élsosorban al  a  b ti  r a  tőri  u  m i . 

módseerak eimajátitásáta függenek. r hez szükséges .a la..  

beratór3.umi munkaeszközök /égők* ilvagaáé~,~ek* ftimszköztikx  

mértieszkÖzök, megismertetése és használatuk elsajátitása s  
` 	 . 	 ..  

valamint alapvető i,~,'~~,  ,,td3o1:2~,s~a'~: z~~~,k ±~~.végzés.e. ~zért 4  

gyakorlatok  anyaga agiundzium. első  évbe  főkdat a labora.- . 

tóriumi munka msgalapozását szolgálja*  

Amikor már a. .~ú.öubaző eszközökkel  és használatuk  

módjaival megismerkedtek a tanulók*: akkor céisze..~ a szoro..►  

sabb értelemben vett fi z i  k  at * illetve k to m i a .~; 

jel3.egü sscuxik4ra é.ttérni,s ásmertetv$ a. laboratóriumi munka . 

eaebálaa.it  is. Az  anyagok tisztitésmódSzak: küliinböző mil~ 

vsletei4 pl.  szürés* .  szóritás, kristályos~,tá:skssOá.imAYás *  

desztillálás képe zbetrik oft az I.  osztály "alBpQzóTM aellega 
 

gyakorlatainak aayagát 4  

Hayes  -- sőt a további gyakorlatok természetéből  á~ 

vetkezik is  -0 ., hogy  ezek a legfontosabb  a3;apmilve$etck no.  

Csak elszigetelt zíszót ké 2: zk a 1. oszt/  ~  a~~ag'  uak a  

hanem kúsiább i3 szerepeljenek.  
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Az a4yor.'-vdlasst(IsTa Ont5an hatn sznhtATfj 

aa jAt 0.0 jollee •At6nia vons2t;Ival sot cnyagt 

elaa, voyül,„)t tulajduast s 	dtaltkulaodt, az at- 

alalmlact befe'llytaoló k51:41: -Ita7o% elanoósőt vtAl.  

zett tapnszaintokat falhaszadlja ujabb tulajdaaskx cag 

el6611it6.s&I.7a's, vaz7 aZ aaes enyal;0k Qát61 való 

1önitős6re:. 	xelyaz aalatul4sAt cenőle, do ez illet5 

an,7.a 3e1l(6 valtomas 

rerd%iviil fontost nort Appaa e vatozásek felle:;=6se a-

101,336n lohot'llbvottDzWtni tazonyoo analciid17.2a# 

aine;t36;4i elezzós nallett néhav 44atorlaton az 

datokkal V64;ozhet5 menavis60. vizsc3dInt mciasertatósa 

easuerit beiktatni. A titraas a aak.orlati aetben eu 
SOX0207.' elUor4u16 vlc.Lzört, valamint a hftlai tom.. 

raészetilizariVikkal kapcoolatos szeiLlolasi kősosóc; fejlenzté... 

se cajaból haszaesak e gol4orIstok• 

aliinösea a szervvs kautai anyazok2a jellezza sajat. 

by az ac G 	tulaj(bnsaga és a molekula belső 

szorXP-zote watt zayroható kapcoolat vaat 	htaaato0S. 
tdea eze9ontjabó1 a szerves agyaGotkal lrózatt Gwakorlatok 

Ió kivnatos lop= 017an eg7szertibb tioftlot beiktatdria, 
arLeI,Ir a molekula felépWs6nek neismorésöt biotositJao 

,Tem4s=toom itt nem a szú abenolut órtelwaen vett szer- 

kezetkutat4srúl 'v 	6, hanetanhbAny ol,yan Idarlet 

zéséről, auelyekna kaliinUsen s!zootiin5 11  hogs az an.yavk 

sajdtsdoi alerkezetatt61 fai=nek o  tov41314, boGv u nolekum. 



leanc‘a as aIsicK2oh töldcZmia 	o2iÓ crsist./01, 14. 

gelolos 63 DZ alt.:61201os 	csopout cit6 vilked6s6nok 

vlov„;4uta, va,=7 a 	 iO4:oat alLdhJlas hie=ilezeDort. 

3ainats  illetve a1dchia-esepw7t 3elonl6tLlao1 IILlatatAnai• 

argamat erz 7?6soo Clan tovnúsoe- 

lozycia, 12.4wa a taattlőL: sajt zlezfi'volfteih 31ts:14An 

142061:0,1tiCaotbea 7.6,4osa1t logonoriabb eleme 

zok, illetve vocLyilletot=k oat 3 ttalcSaciapc6t, 

sit, azelyek alapjaLL aook liven w4 ;7y elyan card 201112 ,4%.. 

n41betd1./01# as luminium, VGu VC Qcazay7oh vioC 

late/. 

A klsőxletok, azIyok c hónia sajatoo ;1!e11e,/331 ad do, 

nat., wayuttal lef , enett. alktaxsah cr: io,hcyrajtl:h he 

zeszt01 ctózini vatozoll törvez?ilooscAt t n,u26k 

Wsvetleatil zea,Ucyelkssól;. 

A =akorlatot ava:;:v1bart holyet hal bistositani a 

Utula Gyahorlati Lóvd6setaph mecviltafit 

letehmekit 47.1eopontból a tochaolkiai vailathos6zu Idsórle 

teL a leL;gontosabbah. . Uzy,e7m1G too o1óic. Jo11e 	ar14.4 

r6fszek muzse udjAtos laimorkezetatb51 Is5votke- 

aen. -ginnaziml fokon Ezz1ehet5sen nDt.0 ,3. 	n 

Dor,-abban .47;ol;t talaitAs zelIett 1.3 av6=-4os mbhLny n 

gazdas60anit saenpariWbdil is Zoutosabb cytirt6zi aljarae 

beiktatilsd cznizolaato% NW. Rd a illet5 toehnolk:ial 

folyidetot ne3 1  a *tmod 11-t-L$Óriet"-nol,: 	elo16 a5don 

.vaz;zil a tanulók, hanem cac,ST, az ovs - a cArt6s 

1645roi;Ot tiatrOs6 iolyamatokat tanamtlavo Lak ea341 Ws* 



alapjáns  8z6mullra an iB rendkival hasznos. V2yea tech. 

nolkylai folyczetokban nera ofolyprat alapját llópon6 reap. 

ciftnt kell vizsz;áltatnunk* hanam nzokat as ipari eljárás0.- 
emelyeknek seGits6z6vel a myersanyacokból a technika 

számára lliváló s  hasmos anyaellat &nitwit eliSo Ilyen 
az acmlnyolaj foldolgositsa g  amelynól az inar sem  till 

a kézi181 azompontbaA3gyóóces tortf_ahok stftwAasztásárai 
hnuem olyon terc6tok nyer6s6re s  aloelyok yakorlati sneMpont.. 

bÓi használhatók. 
,-;yallorlatokon olyan llisórletell 343 szoropeljeaell e  

aLte"yekale6i'ontosabb 1ab0rat6riumi 

g élati mOdsz'erok elsajátit113at is jeleatik. 

szenpontből olyan ;;yakorlatokv.6vntotóse a lebolyesebb# 
amelyok ocyutta/ ipari vouy nea5gandozáoi-iPlvei 

ellcuőrzés módezereivol is no4iLue:vtctit a taaulókat. AS 

ipari ninősftellenkirzés mOdszerei közül pl. a navozám t  Óo-

torszam coGhatározásl, a toj vizsjAata valemitbató meC 

könnyebben, a uenftazdas‘i jolle6ü vi2BLAlati möaszarok 

llazal nedic kivánatos loon= néhAny ocrii talajkbadai 

vins-álati módczor elaajáttitatása. A 25%6nt mantilla 

.jcllo zunim boiktatása az6rt is latczik c1mt'e2Unelts  merit 

a Tendon tanitAsi óritik koroti5ben analitikai ter-4,4 -ova a. 

n7aLjn1 ncm 207.1alhoznak. 

AbiAl a szoppontból #  boy a Luallozlatoknak 0:mauttal 

a már t62uyalt •készokvk kialnkltását 68 fejleaztósét is 

bistesitaniok ken *  as egyos konkrőt feladatoAtat uzy valass." 



34121: 1-10C,; 3 110 	2- Zt 1h&2.tbz-a.  jalul.e .ra a Mer54- 

eloc,j(lt:,.ttaa*atc, a. 	 0 :.;:űctica 

g2 	c15 ilwea  

r,„1-14;itená c3ő.L-brvozera 

lay.JeD, előtt 7s.o11 troJnaay.:1 ,4 "*.(, 	alnacsot. vr);ZT 054'01: 

2.e;Act,:Lyobro .7.?Ösz-,re oloőcorbalatet U, ha a zielol.6 

tau tQ 	12Ld Q1e4a1..Vf-,Na e ezetneif,, 

kzarl.citba.r4 vi (.) 	4*zw-,11.6 s a na.6n tudat oe cal L'irzt.ft.tjalt. 

zlocle16 IrLerz.15L;ohet' 43 9/ • 

113ritű t35C,3Z-00e.; 	a9,ziaz izIvaosmt‘vaLbrin. a ra e 	y 

y 	óG LárOLoo. neti 7g,A; 	heoetRen anN6s1.31aq nem 

oot. histvleWt 6c, cozia-) c;seval=lata Zoc,lalkonúot vizsootot- 

Az (3 Iti.,7411-eton6 tl:eseúDM 	esah 

alela 	jt laurkc, 

Lagaindt:  1Li10 no 	votl.  

t , t zo -hat'tlzvnő.00610 z.zo.7241J6I2t acsao2bev6te1e lacm 

jolen‚4:e4 azt * 	eratv3A.-,,,s 	 67ahor.1at ltefe.á 

tavu zo lohotzo •aztiLtn.t =Lvalózi'Jead. 1=Zw-eL7 konkra 111. 

eélaeti walr%a uc-,,a5ais wzaaie.7=o 

datot f;oaahat znj.bat. .P1.4, a titralávrta 	.1L..o711,1.aa-,—;_;j6111 

a t.,1111,161: a t6zifoccItnt..)KZ c86.nyo77:po-AZ;o0 711,13=6,1at6,t 

ava6tat3 abdija, stbj, ti t1túr 6Ermlotot, c1:261-2a148t 

6o 1;ioc,6esil2hat as elmacti dvan 03 adatok tUL'4,..qycl601781, 

an11.1(1at3okx61 sacz-s17,tt inzw:?eftih' irvdzia 101644ct sza-

rions1 - 

V6;r:0i a gztatozlatoll tnivacauDII: bosseallitacallan a , 

lezajab4 K=3.6.34giaratfaaazalmals, no‘,;201(31,6Qn. /4o/ i;QL-Autattal 

ken lenatiza 	kola IfbrAyékénok sagtos jelicadro o. 



.53 

Goneolju,'L Luyaa (ariaz301,1?ce 	tr..ozKil>0.1 na  tocc4aiAkiti 

ar,m44:4314 ArOwy4A1. Grydgezlatalta co.t4. 	 Matt) 

r-,g.:Z .6-t2.5do.c.k.31 147.&-zy6t1;c1zt‘ =dolt:cc-a lati-33.i,A$ 	1;01A-4 vavo.41 

Vaa'OCk 01,,,ljznataTe=a14 AA.M.r42bc 	4 a vögw-tt: 

t=-Attlek 36.47kitatza c  lawla '.4z4/(1.1zInat: targial.Ozuzarbagsixt 

Impow3.641n.ak rtajd t  'oil 	mpont (Ara 	32,1aVi aló 

,;) 	iirAtpo.nt4'..tat- te-Xiatv0t -a rvalovlatok, asxmamok-  - - 
torvszo#1 zartita kipo7407 4.011.111iiabatotiott, 

,w3 04,.,t6...-210 yolk; =wag) 1:47:=1:y toria6t6u... la= ailligiatg 

vd7;$ 3207:j 3 0,7,,,„Itosaato% +(jolfzNar-73 agyz2G;at Itivtia0.7-Atrvzixe` 

tta crxg,;Yontoll 	iNizo rao , 144irozzat tera4V-0.0•10 

ts,  Z'Qjlrie6 vinoatiok. 	 (21-ottUatt 110-4-IAAaliz ar:4 /port, 

tcvasketie1mt CLUltila .030Wia 	tii*jotib 	olk it  1=04 

k2 3  tiitolalaa foly6 fact ős t;,valzoarrLi latilt6, &34  A 30v, 

t4112W4-4baa totno veU loW:4644 oittat4RWARAO U.44tr 	taviik 

owat a vaGatiott Cumal ozoopoatoUat tovvvzoraaa 

. 	ujabb tax'trilconal 140.1 kAttatauilak4 
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5/ 4. aygrantal ÓRÁK Etreiallria ÉS WWII= 

A Uyakorlati őrak eredményosót5t elsősorban a sob... 

méta szerVezési muska belyes magoldésa ly  valavint a iegjobb 

módseerek elkaleazósa biztositja4 
. A tervozeril szervező munka vonatkozih oind a egési 

évi s  mind az egyes óriikkal kapcsolatos tonnivalókra. Igaz $  

hot./ általgtbaa a gyakorlati órákmak a gimalisiumtoktató..ne. 

ve/6 mmnka rendszerébe voló beillesztése nAlunk raki; nom 

noMdható teljesen kielógitőnek, azonban mesme=enően töme 

kednUnk %el1 a 	bó. (melt a &ák kémia..tanitemdflak 

minél szervesebb tartozókai legyenek. Emre való töreivteink 

jusson leifejezésre mind a tancenet összeállitásában, mind 
az °ayes fos4alkondsok előkészitésóban, illetve vezetősé. 

ben. 
a.eOdsz bkmia-tanitásra vonatkozó taumenet, valamint 

a gyakorlati órak. munkatervének készitésénél a 4/-5/-fe3o. 
caftan 'Mr alt szempontok legyenekaz utmutatók. A mat.. 
módszertani irodalom ilyen imányu tanulmitnyai elméleti ssen- 
pontból aminylaz móG kevés anyaget dolgortak fel. SAPOVALTUEO, 

GLORTWV, REDUENROG összefoglaló mmnkái mellett mind haZai, 

miad a =Mai irodalomban főleU a gyakorló pedagóausok 

gyéni tapasztalatairől olvashatunk t  amelysk mmonball sok ór.- 

tókes éo lOveten45 elatriast tartalmasnaks 



atA 	 kor1atok clőkézzitése 

A szervező munka egy tdlolabbi és közelebbi előkészi., 
tő munkicra s  illetve az elméleti és ti feltótelek el150. 

készitésére vonatkoziki A tévolabbi előkészitésaz elméle.4 
ti anyaG alapos megértetéso (6s tud6sdnak ellenőrtése mel-

lett mask tndatesitaseit 16 jelenti s, ho, mi  a wProN 
kémidban a kisérletnek, megfigyd1ésnek4 Az előadist 

lete% alkaimetval Ifttatjuk meg a taaulőkkal, hogy a 
let,  megfigyelés,a termószet megisrer6sének legfontosabb 

eszttIne. nar 
 

a veleji gyakarlati órákon arra is rimu 
tatunk s  ho gy az itt vdczett kisérletozósnek nemesak az a 

célja, ho cy sts6Ukkol meL7ardmatot kapjanak valamely 
jelensQ.,re s  törvényzzerfiségre, hanem az is, ho' mec;tanul ,.* 
gilt a kiséaetek végzésének módszertt.is,Elzélból az el6 

ad4ei kisérletek alkalm6val se csak a kisérlet tartalmars* 

batem-adott alkalommal - eivégzésük technikájára is . hiv
juk fel a tantt2.őkrioart6t. Riatinősen az alapveta munkáb,  
na fogtos a kierletezOsi m4d megti4yeltet6se. Terjedjen 
ki es a filzelen a laboratórimi eszköz8k kezel$ének mód* 
gra tat :plo hogyan kell a lombiket vagy bürott6t á11v&. 

ba focpi s  ducót as Ovegedénybe helyezni, stb. 

A gyakorlati érák oleikészitése szerpontjAél szükség 

szera 3z a kövatelmay, hef:a azok szorosan kapesolódjandk 

a többi hémia-órához. %apesolat tormészeteen kölcsönőss 

amennibau egyrészt elméletileg, malit - a gyakorlatban 



APO I. 

is szercp18 kleérletek technikai kivitelezésének msgismerte,  

tésével Gyat:orlatilag is előkészitjilt a tanulókat az órák-

ra *  továnd ismételjük* randszeretaik, számonkórjak a gas',  

korlati foclalkozásokon szerzett ismeretekot. Ugpanakkor 

azonban a wakorInti órdkon elsajátitott ismeretek,az =lac 

tulnjdensluairól, lidltendsairól-etzémileg szorzett ta,  

Pasztclatok _011-v4611,0 könzwebbei s aktivabhan tudnak be  
kapccolódni 	ul elrbleti anyag Zald0140z4aga)a- 

A tervszertion végzett tavolabbi előkbsailet mellett, 

közvotlentil az eayes órák ellitt is fel kell kőszülni'a muay4. 

kára. A tanulók szempontjából ez azt jelentl, notz a tan&r' 

fatal liclje/b/t7 - rdsoben mdr a korábbi elméleti óvákont  

részben közvotlenül s ayakorlati foglalkozás  előtti 6.-Ma 
taryalt elzélett anyncot átismétlik, tletanuljdk. Uun,  

kájukat moWsOnnyiti és ecyben tudatossa teszi, ha koakré-
ten mecjelöljük, milyen Mrdések, feladatok zegoldáSárs 

sleek gel. A tanulók ismerjék a soronkftetkező cyakor.. 

lati 1uu tartalnEt s  a vole kapcsolatos elméleti anyaC;et, 

-az elvéGzencla kisérletek sorrendjét. Vilkosan kal érts-

niök azekat a feladatokat, amelyeket végre kell bajtaniok. 

awaIzov az előkészület szempontjából azt is ajánlja i  hoa 
a tanalat WszitstAt el a sorenkövethező foGlalkozás szJe-
tea tervezetét is /41/. i;zen  ő  at érti t  bojy soroljatfel 

miudazokat a maveleteket és ha a cyakorlatek termés)74ate 

megkivanja- a mewifelelő kbasi folyamatok reakció-szysille-

teit Jet amelyeket majd a fooIalkozilasal kapesolatbaa' el 



keiii vége7nit7k. A tanul$k tervs. er.̀~ fvikészü,lése az elm6-  
leti és a  ~akori.ati előzmitridk ismerete sziikséges azérto. 

bogy  meguyaióseik  i3outosabbaks  részletesebbek, és egg..  

ben teljQ sobbek lBgy.f:nok:  

=UMW S,i.11s a mos^ukP@i pedwAtue nap=  

wese6nQiéjá-1i+!on vendetta a kL3vetiwzőketá 	ttaiulakaQk  
a legegyszerilbb munl6k végzése is nehézséget okoz még ak.  

kor is :, ha a tandr ja eJ.~a~~~ ,. naga is bemutatta az  
#33Q~ 

 
munkafolyamatot és a tenulák meg is értették azt ~ 

A snegértést8l a gyakorlati kivitelezésig ugyanis nata,  az  

at.sr  ./42/. Uln1 jedriatekintőbben és alaposabban kőssGit.  

St& esl8 tanulóinkat a gyakorlati munkfa.a,, minél tŐbb ol-

dalra semWilk őket abban•  hoot az eimieti órán tanulta-  

a aakor3:atban aik€anwpni fiudják, az eaitett uttit an.  

m41  Jobban megxoviditjOk. : 

Az osztály *alapozó Sale W CYakvtla 	8146  
folk észia é saal  aránylag kevés korábban tanult ismeretre  

támaszknd#atunkx Bzeken as 8 _rAkan v617..endó feladatokat  
megfelelő benutatássel segitriák és 3énésről:-106sre a baN-  
nuiékkal közisen oldjuk m;g,, maSd vank gyakoroltassuk~ 

geodes= jaYieva az osQtlegGs hibákat.  

előkér;sTités-, vaiauint a tabbi tanérőhoú vale) k.ap--  
osoiat megfieremtéeóben le;Asuyébb nehézséget az jelen#i , 

bogy Maim tagitámlnk egész ta8.tertr#. an;gagd~ .~ megá3,im.~it~ 

aakr aitc nett szfmoitak a gyakorlati ikrák késabi beveze-  

téasével . sakis az e3mó3ati anyag meei©lő osakkentésé.  

vol és lamb& igon ~dgs ,feldolgozásával biztatei.thatti  é3.eM- 



~;~2..~~ 
	

FJ 	al.ats:Zmit5 Ea~~a1=,-  p  

tarialók eilV4szilletőr_oh  

Y-10%  169 20. kola  lawa: io  

VIca ~ - 1oft ticcak~ 

dv~a. Az  eiatő.-  

asaot tt5's ea naat 021€~~T sat 	Ctopoillo n6dozerm.  

taal '00 4wo"<~-clat ~11 a  t~~. EQ.1.tőtaloY4 blutomr,: tdalt • 

f;o1k6rallA mo vonotino6tm :~1 ~M? EltM 	~~~t'L 

~Ant  ditatiwo ait valtot /43f.  

;="ibamItG 	IJkaata,t!'3 2elaciat, úQIr./.1.3L: 	:lor,Abb  

alnUotE ~yas*L'605e~oll pout=  acZ illarattion, . 

r~I~a tatiEwyteatotőze 	6aoza310z4e40 tr-1  adOtt fo: -4.. 

tadatos 	orotkV-b.„-yea ~zol4tiza snt3nfloa Aból  

110.1. 	ototion* Leidosortaa folt6=iiiaat So/ont tovalbC1 

koző mialtorlat, ang- 	didaktikal oz~.~ant- .. 

,nom~35ne r  a  ~~6., 	Vrim? zfls Wrzőmotil  
~}.~t  zh'Prak  mciallapitúcas ao adott 20G--  

pasolatoo ~OZGZZiak. MVACIta=~~ i, . 

onnah raosuo- Um*.  Izry, Eat  T x13. tonal  o 	rtinun-  

Istatitaci őr4olt4bon o 

ftolo~l, e it6 	riv '7". so ; tf,:agtazilt 	~~  

za u hoop 
	 t 1.á 

 

össú:oeali. r̀̀'~~ ni 
	 =aka. , 

tat()  tanW ~. ~ra io ~~~~. ~~;e~~ ì;~ auta~°~:ott 2-4 t°°.rlui6..  

aio. 0~~~~~ 
	

~ ̀ itdolG4z,Soa ~ 
	 1.0  

o 	I  ozdzol % io 04 a  baaai.~  

-,40,tacok io+ A  esoDwtot t~ 
	

~ . O r3e2  W  6i.11,-  

tdadna ,ca folf~~o al -aakat 	hor chotnac no  I.eral~ 

julak oa esop€trtba a  cadt Itivaert 	 cm& ZenZQ Tapes.  
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$~*;,"iÍ, ' tnnulóks ö.7asletszá í~ú. Csoportoknál a  kieczensulyozott  

s.7o ~.~~1 tözakedni. Usgzobb letszám flsutályok ~, valaant  

S sz~ ves f3.;~'~~:- felszerelés '8setóben fordul el9  3.4-  
ntl tan.  taaból á116 inuriktmewartaEik össze illlittiea 6s a  

sonesrt t is aixrlk faClvtiltva tört6nta fcglalkeutatiisa« Ilyen 
 

zetbeZ kali3n5sen   hell s  bola no  a pedagiruiai szem-
pontból helytelennek minaslte .tt "laboratóriumi  

szer"-bez hascelló hibtiba essiink./451  

f .tártzt feltételek hiztosltása a másik lentos  felee-  

	

a 	 Az egész évi gyakorlatokhoz, valamint az  
rzres 	 rlati anyazáhvz sailksége-s tárgyi feltéta..  
k megteramtüsében szükseplIS $nyaw,i alap mellett a terv-  

	

eras 	a mea+antalted :  a  kra'illtekintés., találékonystic  
- adja 	JrQcatob€J' e.redm6=+i.yVi :Ja táluyi d.eltétblty+i'4 megMS`srem\üCr~ 

silban .3:S eizC's Cm-4k  ilyen ir  (inyu e3:Őké szitt sébe 8 tanulók  
is  €3i'etk4nye san. bevonha~`iók. . 	 . 

176d szertani szempontból móg. Skövetkf3tii'~ kérd sek vizs-  
gaata slaike6ss i ow=  v6geS3zé$ a  tanulók a iCit€iZiitt fela-  
duteka .t 	munkacsewvrtek vGytittdolozzletinak torza.  

let,i zauhka. feljezyzések kószitése/ *  a. tanrir hozyan iriirwit--  
jg  s  ellenőszi a tanulók I-dunk/4dt faz óra vezetése it  =icon.  
105145sf tanulók ei .biról&saf: vegi.il 	lsz,en az órák  
f~5~ 

b/ A  t8uulók' mat : 

~ tailulók muntStja a gyak4rlati órán _at:s mint  a tatibi  
órán. ~~~ .ott a  tartar  ma~ar:z.,at;lt,, k3.s6rleti bemu.  
tatelsait flivcl.ik es Iectőbbazar az  8 aeitits6.7,evol készitik  
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elö a tit-malt anyaggal kapcsolatos vázlatosfeljegazéseket t  

addl.% a gyokorlati fo3lalkozásokor - a korábbanfeldolgozott 

ismarst6k alapján-- többé-kevésbbó Onaldian dolgeznakk gya-
korolva, alkaluaava a szerzett vazy az alakulébanlévő kész. 

ségeket. 
A. gyakorIatok lebonyolitása több módon történik 

RENNLiaLLG, aki a Ilanulógyakorlatokfommii n  eta tanulmil-

nytiban/46/ részletesen foglalkozik a gyakorlatokkal s  au 

nak három rerzalját különbözteti nags 1/ szabilynélküll 

munkamAdszer s  2/ azonos munkafeladatu /fro:a:U.11s/ gyakor. 

lat, 3/ véltott közösségi munkamódszer. 
Uegállapitjas  bogy a tanulógyakorlatok fejlődésőben 

legrégebbi tipus az, alső *  anikoris minden munkacsoport ads - 
feladatan dolwzik és a nutkit addig váltegatjék, 8d 

denki azt el nem végezte..Ezt a muckatormát olyan esetben 

tart4a alkalmazhatónak, amikor nincs Ann eszlft, bogy 
mindenki egyszerre dolgozbasson-. 

VélerAnyfink szerint ez a megoidős a simaúzimi xyam. 

korIati Ortiken non is jöhet szónitásba, miután a módszer-

tani nehézségek nellett son az érik tartalmia, sem az ezek 

kel szemben tdmasztott kavetelmények, nezt utolsósorban a 

többi kftlaéréboz vale* szerves kapcsolatuk, nem teszik ki-

vánatoss4 az ilye 	'kaforma alkalmazósát. 

A gyakorlatoknsik formájánell minden csoport egyid15. 
ben ugyanazt a kisérletet, gyakorlatot végzi. 

Gimnratziumainitban legaasyobbrőszt e forma szerint dol. 
goznak a tanulók. Az elölészités, a nunka ellenarzOse szem- 



pontjából kéteztelcn a lckedvező#b forma. ;gyes órók any  

gt;nál le.zfe2jebb az esztr'ai.;ft ulatt 	vo1ósJ.:txvató Le  ; *  

nines elaucbla ma:75esw1113z /Lérleú: t6rfo„atmér0 edé-  

suok/ • ,:zQnfJai3 blzon~os m$: ir xlle a,szköZ b1.rtf!#en tObb- 

fó3e `~~;ald-~ssal is c€ ;itbetinX a nahóZségen. fl* egy fcg ~. 

itakozás IzerC:tóben ttárh3m+-~sloson del ;oznak a t Eé:P l©g;el t  il-

letve a tórtaLatm6r5 eszkQZiikkeis vagy amegfoleis3 elciké-  

szité.s utón ne6artatjuk az egys eszkazdk hasz~n~atit s  es.-  

utan akülUnI,3'tiz€r oazka zei feiV .61tva dQk;ozntak az cgyos  

Csoportok..  

Y`z iaTpadik le otsódes mun~'~arua- c`.tlk£3lu4zásk CF3sOr olyan  
esetben . való: itható zoG,  aeikor a kisér1et3.3ec, mcavl.dandó  

3.adat t6bb r6 stilctre bontható, s igy azt több csoport  

ezylittesva dclzozbatja fel. Az egyes csoportok sajat mun-  

~
3  u

: erednényót  , 	 majd a krazü 	v€;Eett Basz°.  

sftés alapjan eizatt adj6k aeg a veil.as,.. a feltel,t kérdés,-  

re . A tanulók: mtnlvaj ónak ezt formój át eml iti példaként  

ós =ME is /47, 48/.  

JáI eltalmathat6. em6dszer az egyes technoiógiai tar-  
talmu feladatok escztóben,, amikor agyértásfclya~t egyes  

zozzanntait k`ilőnbaző csopertA ir ik, végtil a tapasztala- . 

tokrit, réazietoretkényeket ecoatésen 	negezik . /'pl. colter.-  

gyártósi. Ter -aészetQSen as egyes caapo ~.°t4k auakájénak meg- 
 

szervezésónesi 	kell art** *  hoo,  több il.yen kisérlet- •  

~l uziwae.z a csoport nc tt;vatkaat a tipusa gaveletet 1r4-- 

Qvz?es 	 . 

t iéhány foaalkozúa 	módon 	6 zval.ósitasa  ki-- 



faw,L:Vra2af]. lúiJaz:V.; 4n1 EJaüjo.t0\9V61. tWzy G3 tmlul6k i.Wfj- 

i~..ae4wdtat: 4 I} Cs::)b:a — aaltoil at1 Gietbea fs.s oly aOkS aliV  

~ 	~4~1~ R,?`~vlv ~~+~v,tir~iái6.~~ol s ~ t`j3~,.~Qb% 
 ~~1''.~1~~..,.~# -~  

1410C?x• 	borat6nÍ. ~.t..xolbIIzi ~::~~~Í~~t~ ~'~ rtynkraa  

kql:pazliatí6  

~ fC%lc`tdoto~+attla - 1ote:T'""-~+ a -rzulőknak ortra9,evUou  

" 	 •~ 	 ~~ ~ ~ r~~~ v€4:~3.~s̀~  ~~11 ~1~~{~~ `". ~ ~,~ `'~~ f~3~$ ~`~  ~~,̀ ?~~~ ~;  

'Ar1atok tapasz'tolatairől va1,6 UCrn(Lno16 awl /48/ azt  

irj€i, ivir 	tam.  €:?: raus: 

1/ a ie1adat G1Lnelti-  

Vf. 	 ' bajtLt3, 	a  taol wÓval  

t haw=  r6 aare tosoltaZ  

a c7ra%orl ati  

Y-'o` ~booú`V.#.V r...+  

4  l m 6 I o t i  ~L°►~~1i3~~ f3orda a anu16 <3Ati116.-  

~ éllatja tSsmC á: #ut?`s :tervúC i, roceszlitem.lottol f4jezi kl  

a 1c6niai 201.yoaatoka y, az_elyeket cl at~~ vóaermi , v.egind  

kolja azokat o  kivalacztja a r_loOclo3.(3 1W-sail/act . I.nd-  

cn .3mcl: a ta::14: w ;~so,6ra tihrt6~ c31onCirz6sc Wu).  Rozi  
me-  a a`̀~ankat . 	 v 6 ~ .6 a  a k  e r v6azlet.-  
orec3raG°:ekot 	aaSa 	 Ljecil zVt Selena  

tL? 	_:á Lediu WyG'tt:mu; a  K E3 .~ u s 	b e BZ  

1 6 a  

A  tam/3k ideCrlettsza taunt j6b_1.1 =WAN is eat  ta~ 

ja a lorcare&Anyeaobb .~~1Gm~:acIt ./50f =  
utzui‘a 	 oz ~ .  ~~a bayemlhot5i, newt mo sz- 

azacmonacn ur.itcf..4.tja a Lar,:116 •,:kttilAr rJaliw6to3.4.:t,a  Id.s~rl~ 

tozaa torvsz:.ril ,k,-.6t,. enaclt aa~ jan a poz1tiv erodr?é~t ta  
reukvnzyit3l a tn:'?F.iz) ollent5=5 lainkájátr A  0.4M112111,rd  ~~-- 

nyescbb airatQ3anti caetfbeqx cw!'clal. a Ye18'T,3rolóanek  
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a tanulók ata ttőn vaajatása jelent ueMzsOzet. z a 
zezIlanat azont,- n el is lx,jF,L11;5„ vris72 néhány esatben. 

zeixzervezéssel a.1kalElazhatt5. 

I e vwszewabb Ids',Irlet sou eoy3%1 feladat a tam-

lók szttaára, ha at 1deItlzitt3 eredmánnyel akarják elvdcez-

nl* Lz  Ő  őletkmukbsn 	-'210J-elletasen zehaz értelml murt- 

ka l malL;o aaalizifJ :01.7a;ffIn a lén,yezczt a Iényegtelentől 

elválasztják. as őszrevessI17. wt a valtezést, mat éppen 

maa zell 	 eólból oentosan telsok ken, mlről 

van ozó, vilezau Leli  lótniok a héonaltraiaden e;;7afes 

részének rendeltetsőt, valauint azt, hazy az adott felya-

matban it fi,12eljeae:s. z,;. A mezfigyeldstkről, ewedmón,yek 

ről b  i&  kell százolnlek rés..ban szóbeli felelet utján, 

részben a füzetbe irt feljo i  aftekkol. Utóbbi eara szel 

gál a ianula4 faun taf 	e te •:bbe irják leaki- 

sérlet tervót, valaizt az eoyab előtőszületükkel kapeso-

lates -feljexiz6seLet is. Ide kerdlnek a klaárletek vásiates 

rajzai, va  int az csetlecms számitftek. tanulók:füzetbe 

irt 	oi 	zieo1ii zeapoutból Is nw;w.  Jo- 

leat3söze vca. "Az a tudat, ta,ly ké bb számet kell adnuak 

aindarról, amit Uttunt ós Lulletturk, e -  iyelkidink tel-

jessówAt jeIentős mftt6kben Oval" /51/. 

;tanmkaflIzet rerldsteres vetetésének veckavetelése sa 

re/adatok, kisarletek:e1v6Qz6s6ao% rainőségét dantően boo-
lyásoija. 4 taaulók tlár a kisftletekvftzóso közben kószülia. 
nek a beszázolóra, próbálják szavakba Onteni az észlelt je-

lenségeket, awk sajátessfisL't, a változások tartalmát. 



~z irásbeZi fe1jecysősek iaszitóse nou kanayii fela-- 

dot tanulók sZámúza.' munkaftizette1 kapeso2at4s morlr6#t  

tadlat =mask 	követeljiila tőliik*I banom mais. is tanitSuk  

fiket annak helyes vezetésére.' amitságet Jelent kfilört5-  

s$n kez436 	ba előra .  raegbatirosott kérddeekre kell  

felelni6k. ` Pl ." rat vó-a~ztema 	ritzfaltem mac?  

r.. 
	 - 

előtacA intlEsy`strúza ta ~;s rdvetkoztetések.' POLITAKOVA ta:dsott  

tanulraftyában ta'blttsat-st kasal a rlscf1Gyelések.rU;~1tdsf:-. 

nek Z3log Team it6sa6re /52/.  

A  fasetvezetés barzna.bik aSd,ját vases-Walt ,  telseimtd-  

	

ema-egy aszt63yon bellil 	oGységes,,  ószszerti forms  

kialski#itsúzia.' hozakseati a taauló-iat a MEW&  12e~~ 

101/5 sorrenaben tdrtéai5 eIv450 zósébez  

készrkzek tárcialásóna mint ktivetelraómt emlitet.  

tilt véGsett 	_ 
~ ri va1.á 	feljegzzósekt  vázla- 

tos rajzok kózzitéséneek késza6 01t . . i;inok ma~l6sltásáh®z  

is emit a condos  clőköszitGsf. megfelelő ixdivitsst  vala-
mint  e tasu3:dk. fQlIamatesan vóGzett munkdja adja a biztos . 

attPot --`, 
	

. 	 . 

J5,z oluóazatt kisérleti rannktiVSI.. kapostslatae feljetZ4-  
zések k.6mitós~net  idejóre vanatktiz4 véleménytinkb:ál  

"Wu  PsziehQ3;óaai érvek daatclek.i A  kazvetlen észlelés  
utits4 a fries  beaycantásak idején kialakult vé-3.:ert€nzrekti meg-  
tiftveiési ereciztéayek azonnali feljegyzőse, a . val6e5ghoz  
Wen  és pontosabban tlikrb.zi nus3titjukat. Ezért szlikséges  
$ munkaftizetbe készülő vfislat®t a feladat ©2v6gzóse WW1  
ate  a€u fsrfin elkóssittetni: 
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0/ A  tanér feladatai.  

;Akan a kettős munkában :  anely az  óók  ereduőnyee-  

eft;ét biztositja, lecdöntfl3ab a tarúar irány  i t fr ,  

ellen c"► r  z 	tc:vékenysetes gyakorlatok e1613s6Szi- 

tóSéirel ós a tanulók rtunkáj:nak -zactertetésóvel kapcsolat. 

ban  rikhány foato3 szempontra mar rámutattunk. 	nel- 

lett az órák tervszerü,. módszeres vezetése, az alábbi el-  

járá3okat 	szűksóces€é.  

a:;• et;yes to~3alko záucrk c 	vi,ik_;.osan,r..inden tar-  

nrxló tuaT:atly.: vrth.ot5cn f4i:;a14azzuk mac  ós tsyőződjünk meg  

anasi- noi;;;Lrtósérál, valamint arrfii, 	előkószitós 

until  adott feladatokat megga2dsitották-e .  A  feiddatok 

cse,portositásának sorrendje, a végrehajtásukra vonatkozó  

KV Q•JitáiJiJk Le.L Y qzerü volta nélkülözhetetlen iránji V Y {►e~ 

vékenysG ~;;;, array  egyfelől a tanulók  munkának  tökélete-.  

sebb voltát biz:to:Atjá, másfelől őket is a rendszeres  

L-aur ka vC ;zf sre novel'. Iliként a cfakorlatr3k en;yagának  

összeállit~~sz'J:ban a fokozatossaz elvét érvényesitetta;c,,,  

t::iávautka ezt a2 elvet valósitsuk 	azok végrehajtásának  

iraay#.tásában is. A  kezdeti lépésről-lépésre irányitázt 

i.okC}zatí?c)ua valt:f,.~ 	az ta.tmta •atáSoknal: fo(i;la.3.kozásük  

elején e;yeéGben történő megjelőlése. Ez a nódgzvr ter-
mészetesen nem  zárja ki a: taniuib# meGFizeléscgn.ek a ram.  
ka folyamán történő helyes vikaetését. !Auk-al tartós isme-

retet nea a puszta  érzékelés t  :hanem csak a tervszerü ran-  
figyelés nyuj.that, a tanulólat tanitsuk meg array  hoL7  



emy-eey kisérlet mero3.dósáná.i may= mozzanatok magfigclő-  

se a legfontosabb. Tapesztalat wyiri   s az, h%.;y a tanulók  

kez-detben. Peként csak a kirivó, fe2tűnó,váltaz'ast veszik  

é:szre. 	szinvál,tazdst, gá :fejl©dést, feimele ,e:3st, stb.  

A b:elyes kávetImatatósh.ezivézsa fokon a valódi ered:°aény  . 

eléréshhez azonban sakrizar akovébhbé feltanő jel^nsek  

is hozzájármIn.a3c. Fit,Je3eiliot tehát ugy Iráa.yl.tank, boily  

ezekről is tudomást szergzzqo.ek.. Ugyancsak tapasztalat  

az is, bogy egyes tanulók részben kényelmi szempontból,  

részben kellő 811611ó4g h3inyáhan, azonaal c: atla3oznak  

társaik me~irclelóai eredményeibez . Az. vnállü r:seaigye.  

More való neve lőmunkázkmá1 arra is ityelniink kell, ho4y 
 

a tanulók saját szemükkel lássanak és biri3lóan vi7++5jIlják  

mások F.egricyelé seit .   

Az önáll.ásacra velő nevelés $rdekóbe'n csak akkor  

avatkozzunk  a tmlulóknunkajába, ha annak helytOIcn i:ráAya  

ezt meOciiveteli lsr:c:ftel.ton. hars4aul,ynzzuk, be= a hibók el.  

ter-Mkt:At nem. a I'vezónyszóra" tőrténa foaa3koztatdssal  

érjük  e3, zniutón e módszer alkalmazása az ezyénisk; el-

nyomását és az Unóllcr ntaka háttérbe . azarztásat edzé--  

nye zi.  

A tanár irányi. munkája. terjedjen ki. a mulkafüzetek  

he/yes vézetésére is. EillönBsen kezdetben a tanalók nehe-  

zen tudják tapasztaltalkat tőmiiren és a lényeget kienelő  

módon megfogalmazni, ahogyan azt apo2itschn.l.kal. oktatás, . 

Illetve nevelés r=egköveteli. Erve vonatkozóan :kezdetben kó--  

vethetil?  vam R.  m? módszare /53/. Az  e-4es  részfeladatok  
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elvz4ise utdit a tanulok Ilefizeltsei, i/letve aZ azokTól 

történő szóbeli becz:16k DVa 6 fo:,;aluaz-la 	Ös irat- 

ja a fdzetbo a kisi.mlotről szóló feljewzóseket. A lknysg. 

Vita-6ra való nevelús Lellett e-.;uttal a hol . ,cs teminolózia 

hasznillattlnak laódját is rleztanulták tanulól. 

irilnyitő-secitő nunka szu-Toontja5i :iv6_2atos 

no a taaulók r6azóxe Uw-,zz;Allitett gyakorlati kftikönyv 

kiadAsa,.a ily  a szőbeli,vaa sok helyen a tóblara /bir- 

detőtAbla, faliujoac4 stb./ felirt utmutaLlsok helyett aI-

kalmasabb eszköme lf.laae a j  nunka biotosittisJnak. A kkz&- 

kömyvne% tartalnnania kellone az ecz?cs fo-lalkomásokrósz-

letes lei-24s(zt I munka elvézóoe szepontjfité. 61 iontos u- 

tasitasokat  i azokat a Vik6rdőseket, maelyekre a uyakar-

latok mezvalósitúsa ttU1a feleletet kill aaniok. Az elővi-

gydzatesE,A;,A rendsabúlyokra való i=etelt Zizyelmentetés 

a belyesrinnhavúcz:nre neveln5 a kisemoloteztaket. YerElósze- 

teoen ez a kézikönyv ncm tenuó feleslevasó a tanir szóbell 

ma,;aar6z,attlt, a auakak Allandó sze_woltartánLt, azoaban cat 

na4ymartáhben rczkönnyitené„ sőt seataLó a tanulók otthon 

tar16n6 előkószületút is. 
A gyakorlatoken veznett tanLei mull= ir-ea i:oatos rÓ3Z8 

tanulók munkójdnak„ tud4. nalt rendszeres ellenOr-- 

z 6se, e1izl .pedoiaiézvkuallott 

ciod  több ta;asotalat 	nec bennünket auaek saksólgessó- 

Ora. 	Ezra!inrlati óriluak a 3bbi 4ra1: aelletti eaenran- 

gum6za is csak e uton biztositható. 

A toilet* felkészüléséitek, gyakorlati munktadanak s  azok- 



rél &It inasbeli beszduolúnak. elleneilaóse a leirfoatosabb 

feled::_t, a-lay:Lek alopga vaibatő, 1.1.2 a Laakerlati roaal-

keztasek bozzkV23:14.241-alz a tautalék tur11-ak mirtősúci Java. 

1Cr. 
taaul6k 1'01116 1111óó$i, a izakerlati őra előtti 

ale Ora lien. 63 AZ adottakozzle =,; Izt:zdőse előtt /tell rieg-

gzrőzőaiirik. 	az ellonarző uunka mind az %zee izakorlatok 

	

analailak., Lind a 	e1(1.1e rőszleteinok számonkő 

rését olZi ii.. 	elkészillés tlizetembb vizslata céljá 

b61 a Gyakerltati órán felváltve feleltvtbotjük a tantilökat. 

órau folyá zunIza elleratii4zése mgefyztott fizaelmet 

Aseebb a feladat uk;o1dClea aor bo az 

torlat 	 jellezZi zamkatt va‘v olyax. twaaéezeta uurt. 

vöGzésút jelezti, w1317 leitható terr4k kérzitésével, 26- 

rási- vaay auslitikei jelleati feladat uszpldiistival jCtr. 

Ilyen cc:iota-boa az clkémiWtt aug7aL,: 7 -4-13ensi:céből, a mértf-

si ereck:Xmoiek pentesskAbél ;riivetkeztethetiink a Lartkavégzés 

lairgisd0x20 * ael7oenek autatkezik időnként az az eljárfia, hog7 

az imátlCi-rendszerező, vac:, a szemenkérő ellenőrző őrón a 
felelőnek 04, n .111.e&rleti vao eiat5b caakorlati feladatot 

dunk, ar.01:ynek meg,, oldúsitbél szintén kiivetkeztethettinkagya-
korlaton végzett rankájukra. tkvanesalt boat az a inódszer, 

ho.„iy ninden gyalserleti Órán auellett, hewa egész közös-
sős latinV3::„re 	 r 	eseport mus.kavéuzését ala- 

posabbaa, ktilkin is uet01elk. 	 kialakitasa érde- 
kében. az emlitett eljarasekat eLlycas uellett, illetve fol- 
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vaitm, alltalmaohflt,z)uk. 

:Alen0z-cós suellnantjaix11 ren ha:yható .a.gzelmen kival 

a nuukara °Wit átte'tóse seu. 73zet belyes taiTtalraa teroft. 

szetesen csak aktak bisonyitó órtókids  ha uondosan ügyelünk 

annak önállóm törtőnii vezotósőre. A zunCtafiizetek ellen8r-

oósu svran tapawtalt hibákat ainden esetben a tanulókke  

javittassuk gi. 
2z ellen3rat'z bdraelyik terUletén iGen lónyees a 

uunka őrtOgelőso s  elbiralása s  anely nemcsak a tann.16 tudá 

sauak ozaElczera ninősit6sabaz nyujt ujabb adatet s  hanm az 

fuelősv4-6=ósőt is mBvoli. A ounlIn artóhol6sóna a faa-

deves ucsoldásuak viras6ce s  a levailt következtetések ho. 

lyeztALt s  az ezes aunhaes..skiivzök kozelősi nődja s  a feladat 
elvzöse alat4i szevvezetts60 icon a leGdönt5bb szempout. 

iTcvlő hat kNimal foLva a 6.-A6Lelöst hüi nyilvLuosan 6s 
L'118 indoklúzoal vtk zt követoli a tanulók leass4g-
érzet is. 

véi röviden manual: kell a gyakorlati órak f e  
eyelmów6 1 Az óvelkci1 olla:42Z sajata4cA s  hog/ 
itt - a t5bbi Örük!lal Umszehaealitva -más ter=észetti fei-

uyelem uralkodik. Az eaytnileg vett 15s az ereduOnybea 

vaj eredL:ánytelerz6Ebcn eaejozósre jut') cunka óridsi fe-

.0701egii erfit zejt nacabau.Lzt a fe3yelnlet tudates poda0- 
ziol rMatás-al alaUthatjuk olyanivira s  hoL-4 maltase-litho-
ti a tudatos fe;:,yelnet s  avelya3% iskolai vonathozásban mec.- 
nyilvánuld tartalnát ts a mozvalósitem cbdasereit KAIROV 
s17 viláGosaariegbatárorta./54/. 



Azokaa oz 	koiL, aLcIyeiala a tLalulók kisebb munka- 

esoi;olton,An uyakorlc:ti faadat3Lat oldaaak ,e;„, külan3sen 

fontosn tuaatos feL7e1cu üia1nidt4Isra valő tilwekv6s, hi 

szon az ered:(:nyesz.lanIT-av*, az esetleGes vesz61yeke1l-

jJ11r11.4,m eslk (=ton várhatő. 

KU165 9zeLLIZ2,6 talán u,i Lltja s  hof.4 a Gyakorlati 

6.1.ak fc:ztelme luzábL„ 'Ant  i  tOobi óraté, biszen itt a 
tanuló% ezzi7Zo ki5zUtL bem616e,vo lack;t6Azalk a aunka 

eyes mozar.natait„ problémáit, va,lw kmaa az ered4a-jeket. 
V1ó ball a feivelera lazávé vahat, ha ezdettöl fova 

vetkozoteum aea haz.vcoluak allow a =aka jó measlx,rvezé-

sdirol, a irls.("Iletelt ,pados elakészit6a6vol, a feladatok 

tartala:wrisic AtQoAdoltsaul, a taaulák tudd.sdhoz alért 

és .aota utols4sorbaa Luunialk d11and6 fizae- 

lcmmel 

teválmays6,3 Xol;yauLukialakitott feiza-

lou ac.loaa:l. as ict:olaiN 'azalea a torLela-zuakdbaa is érté-

kes eredcAl;it hoz. Azok 4 del„OZOLI, a-wlk u61 az told. 
bon Wczett taakorlati Laulltafolyaudn ijnkéntes tecaelem-

hez szoktak, a tem.leViralanitat= Is kivillO ereduényt érheti- 
nek el. 

OM 0 *P. 0 ad" 

Gyakowlati órák ealjdnak, feladatának, 
wanak rxxIllapitásakor a Gyakorlati életből fakadő 14764ye- 
ket moszzeizeakiienfiizeleahe vessaiik. .02 azonban no jelent- 



a az "x:; ,.°°ide:ázmus hib ;dd--  

VoLi jolentb,ola azt suo., ;cozz? a  didait- '~ ai l.dvo,,.,  

to$ mcazitiveeza ;6:ae;l a  i;odaakjaal ős l.éloUtaai. sz,eum,-  

p,onwot: elsikh `amak49:iL,w coak- n14roadoltekhb xa  

r, k almbd,,eertan terilleWn. vCoz _.tt kut-tAzainknal a  jc;v6—  

ben   ~zt rk Anha:b firsycloL 

 D.
e hQ11 ~~ 

 :

f  ha  az uj i k uj 

ZlQYoVelm6AyVi Y +l y4ua ü JlÁau io 	 akarunk  tGl7U4 1i . ► . 

 



c : ~ 

~ 

*  

1 



. ae. 



ikt maws nolitechnik3i oktatásnhárÁ°rod-a4n:9e 613 
tc;;.oczt6stzleit i.,r4ai* 1956* 

31. e/ 3:1130Vnia&i-LiTiii;l -411OV: A kéntia tanitCtsa az 
ko1ában a pollteehnikai oktatls ..ires4ibert st  1.9530 

d/ CZNar.i2a14: A politoebnikai ktpzős n(51161-1:7 1.14rdőse 
Jet Jiev. WLd.1 fiat* 1951. 8. az. 

32. 4/ Acaz Istvetnn6 	Istvanné: A politeehnikal  ok- 
tat erid 46/446sci itBzwvol6s 0  1956# 
gebr. 

32. bi 17n4OZ, VerciLenk14 politeanikai ottatIc avi 60 
cvalwanti IlLrebsei iti-Wzmvel&o, 1956 szept#/# 

32# cl GAV,41.ia *  0.ro171 L. 14...tl1ai te=e160i1viks*,re-
trbralayotanitiattan /Pea. ,:zer.ae* 1937#  t. 

sz. 21. o1l..41# 
32. 4/ TkYa 41  istv6,at Politse.imiltat ittyzóalink holyzeto '/Pea, 

Sc1c, 1957* 2. az. 25. 

32. . 	GOI:4),013, I13tVCU14 DO1&COflik& képzós helye a peetao. 
egia ed ebeu /PoCt. e1c, 1958* 4. as* 
354. at.I. 

Er.caZort clidattika a1apjai* Bp** 1956. 
GLOLIZOV. W.A.; ,11 taztaft wakoelatl itészske ős 	ia2.' 

Stirtaso6za laicack.1.tások me3dczc,,rt.".'74;1 fiirija 
aolo y 	oz./. 

35. ;TAG; 2andort i #  1a4 153. old* 

36. 14Z:ifilZ3« ter.=Ztolzet dia1ektik4a 4.741.1=a, 1952/. 

37.i: 	tartitqlnak korazera teladatai /Oa. 
I. az at. ich. Itözúpiak.-1 oktatő kdaer.,  
kdpcka 613 eat* toveibbképzős wzyca. i' t4d,szor•-•` 
taa svajter...(m,y'1952. 16. (ad./. 

38 

 

• towairriis A tanu.161rnakraun14r.ct .(.13 '146mla 6-24/tau va,16 
,,..'atartősra nevelőse illitatjet v 6kole *  1956* 2. sz./4. 

39. :MOT*  Mndors  i. ra. 91. old 

4e. 'Z'agyar rozTacialni lAinkas Percazt n7LT) 	1014/19504 SZ* 
BataVCCata /1.1*# töz10 1958 4r0 1./. 

41. G140, 4V: Gyakoz-lati Wialat topaalkovások az isiolában 
/Hintla exolo s  1993, 5. oz./. 

34. 



— 75 

42. t:,,ZAVICICEJ:  t ri1cyakcTlati őra /111.21.3a v 
1955. 5. cu./. 

17.7.14`; $ 	i. LI:* 223. ele. 

 etci tualg5n4v AP., 195*, 207 old./ 
iiLkyz„ 	1.1. 	17?. .old• 

4a. zizizirez*: (2,-,,DALI.6.-weacr,e1titolr. a kaltew-catatban /Meals 
in der Zehule, 1955, 2. filzoti. 

47. 1M-4-Z1T'. 	Tazalóczakerlatok az alaplalw16rt )texts. 
oz:Gai,-6.13ail /(ho :ale in. do cbu1e, 1956,  7.  

VrairiUTE: Tanulók Gyak(Irlatai azC1t. inh. 
ba4 /046Laie SA der d-chule g  195V, 5. zet/. 

49• i-'131í5Wtl tZeoatirzt-ulaitols. a 	osztalvbaz a Oziaok)  bet- 
zisok, savall ős 26rto til.;i-77köztme vonntiwzd 
55Takov1oti olak8.e1vaz;20;30X51 /012ia taaitasa 
az irAplabazil  zoc.nev. 10ayvt. 13. GZAP 104- 
109. Old./4r 

O. ""...l&N; (441mTlati kóalai 2ok-1alkomcoi; a iate3f_5"5an .  
e. vA2n.S6U451 "A cyckorlati 2o -,Jta k.ovAlaot le.
wzoi;C:r.le" C.f.e4ezot. 

(Z114:1.011's Poziclaoloc3-ia. Zwetovi ta4abnyv, 75. Old, 

; 1. la* 348. old. , 

von ti; OVIO:l'alaulózziakovlaixit taparztalatai az at. isk. 
IckziatanitCLebla /=10 in. der ..,eb.r.1:1o, 1955. 

szato 

54.* ZAT.i'sli 1. 	XIII.azetio  341-363. old. 

51. 
52* 
53. 


