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A fizika tanitáeának célja.  

A hazánkban felnövekvő uj nemzedék feladata a szocialista 

társadalom felépitése, éppen ezért különösen fontos ennek a nem-

zedéknek tudatos, célirányos nevelése. Döntő jelontóségiivé vált 

az oktatás korunkban, amikor a tudomány és a modern technika 

legujabb era ményeinek széleskörii alkalmazása nélkül nem fej-

leszthetjük eredményesen népgazdaságunkat. 

Tudjuk azt, hogy a nevelés társadalmi jelenség, ami azt je-

lenti, hogy a társadalmi forma megváltozásával, a társadamo fej- 

összefüggésben változik, fejlődik a nevelés is, válto-

zik annak jellege, iránya, célja, valamint tartalma és módszere is 

Az osztálytársadalmakban az uralkodó osztályoknak nem célja 

a tömegek számára igazi műveltséget biztositani, mivel a tömegek 

szellemi felemelkedése, öntudatosodást, az osztályharc kiélező-

dését vonja maga után. 

Ezzel szemben a szocializmust építő társadalom ifjuságának 

meg kell ismernie a valóságot olyannak amilyen az valójában, 

minden misztikus magyarázat nélkül. Feltétlenül el kell sajátí-

tania a tudományok alapjait jelenlegi fejlődési fokának megfe-

lelően. 

Az általános miiveltség tartalma megváltozott, különösen a 

termése egy_ Útxdoményok ismeretanyaga nőtt meg ugrásszerűen, azon-

kivül a társadalom világnézeti átalakulása, a szülők nagyobbará-

nyu elfoglaltsága miatt szélesebbkörii nevelést kell biztositani 

a szocialista iskolának. A gyakorlati élet is egyre fokozottabb 

követelményeket támaszt az iskolával szemben, a középiskolából 

kikerülő  fiatalok munkába állása szempontjából. Napjainkban még 

problémát jelent az, hogy a tanulók a középiskola elvégzése után 
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hogyan kapcsolódhatnak be a termelésbe, hogyan válhatnak népgaz-

daságunk hasznos tagjaivá. Ezzel magyarázható az, hogy stirgető  

feladattá vált a középfoku oktatás tartalmi és szerkezeti átszer-

vezése. Meg kell szilárditani az iskola és a gyakorlati élet kap-

csolatát, olyan értelemben, hogy az iskola valóban előkészitse 

az uj nemzedéket az életre, a hasznos munka elvégzésére.  

Hruscsov elvtárs a Pravda 1958 szept. 21.-i számában a kö-

vetkezőképpen határozta meg az iskola feladatait: "Az iskola ar-

ra van hivatva, hogy sokoldalu embereket neveljen, akik j61 is-

merik a tudományok alapjait, egyuttal pedig képesek rendszeres  

fizikai munkára; nevelje ifjuságunkat arra a törekvésre, hogy  

hasznossá tegye magát a társadalom számára, aktivan vegyen részt  

a társadalomnak szi,ikséges értékek termelésében."  

Ahhoz, hogy az iskola ezeket a feladatokat teljesiteni tud-

ja, minden tantárgynak ujszerii tanitása válik szükségessé, ami  

azt jelenti, hogy a fent meghatározott célok szellea'ben kell  

átformálni minden tantárgy tanitását. A fizika tanitására szánt  

idő megfelelő beosztása fokozott követelményeket állit a fizika  

tanárok elé, részben a megnövekedett ismeretan y ~ ..g, részben pe-

dig a technikai vonatkozásu feladatok miatt. A *.oldásra váró  

első feladat természetesen az, hogy a tanulók életkori sajátossá-

gainak figyelembevételével összeállitott tananyag olyan mértékfa  

átadását biztositsuk, hogy az a tanulók számára hwwználhatö szi-

lárd ismereteket képezzen. Akkor teljes értéki: az ismeretek  

rendszere, ha lehetővé teszi, hogy a tanulók szakképzésének a-

lapját képezze, mellyel már részt vehetnek a gyakorlati munkában 

a szocialista épités valamelyik ágában. 

A fizika tananyga magába foglalja a környező világ fontos  
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fizikai jelenségeinek és törvényeinek megismerését, megfigyelé-

sek és kisérletek alapján. Lenire a megismerés utját a következő-

képpen határozta meg:..."Az élénk megfigyeléstől az elvont gon-

dolkodásig, és ettől a gyakorlatig - ez az igazság megismerésének 

az objektiv valóság megismerésének dialektikus utja." 

Minden emberi ismeret a valóságról szerzett közvetlen érzék-

szervi tapasztalatokon alapul. "elő szemlélődésen" a tanuló min-

dennapi életéből szerzett tapasztalatait, valamint a tanár által 

bemutatott ismerteket értjük. Tapasztalatokhoz az ember érzékszer-

vei utján jut ami azt jelenti, hogy kizárólag érs'kszerveink utján 

hat tudatunkra a külvilág. A helyes megismerést•ugy biztosithat-

juk, hogy a tanulók megfigyelőképességét fejlesztjük, megtanítva 

őket érzékszerveik helyes használatára. 

Már Koméniusz nagy jelentőséget tulajdonított as érzékszer-

vek ápolásának, mert szerinte az érzékszervi megismerés elenged-

hetetlen. "Mindent az érzékek elé kell állitani, amennyire lehet-

séges a láthatót a látás, a hallhatót a hallás, a szagolhatót a 

szaglás, az izlelhetőt az izl=lés, a tapinthatót a tapintás elé. 

Ha pedig valamit egyszerre több érzékszervvel is tudomásul lehet 

venni, azt több érzéknek is fel kell kinálni." éppen ezért az ér-

zékszervek fejlesztésének munkáját már az általános iskola alsó 

osztályaiban kell megkezdeni természeti jelenségek megfigyelteté-

sével. A tapasztalat az, hogy a tanulók nem tudják, hogy mit kell 

megfigyelni, mit lehet érzékelni. Fontos ezért főleg eleinte irá-

nyitani figyelmüket pl. igy: mit láttok? vagy mit hallotok? stb. 

A oél tehát gondos irányitással a tanulók megfigyeléseit rendsze-

ressé, tervszereivé tenni. Az értékes fizikai megfigyelések létre- 

jöttének fontos feltétele, hogy a megfigyelés minél teljesebb és 
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részletesebb legyen. A teljes megfigyelés azt jelenti, hogy fel-

hivjuk tanulóink figyelmét a jelenséget befolyásoló tényezőkre. 

Általában megfigyelni a jelenségeket nem lehet, ezért meg kell ha-

tározni a megfigyelendő tényt. A fizika igen alkalmas arra, hogy 

tanitványainkat j6 megfigyelőkké, objektiv észlelőkké neveljük. 

Az érzékszervekkel történő érzékelés, mint a természettudo-

mányos tapasztalatok szerzésének módszere, a természetben találha-

tó jelenségek mellett olyan jelenségekkel is foglalkozik, amelye-

ket mi mesterségesen előállitott eszközeinkkel mesterségesen álli-

tunk elő. Érzékszerveink által nyujtott érzetek nem használhatók 

fel kvantitativ összefüggések megállapitására ezért szükségessé 

vált a mü.szerek segitségével történő megfigyelés. Tehát a természet 

megismerése rendszeres megfigyelés és kisérletezés utján halad. En-

nek a kutatáshak az a filozófiai alapja, hogy a tárgyak, a jelensé-

gek rajtunk kívül és tóliink függetlenül léteznek és ezek a tárgyak, 

jelenségek megismerhetők. 

Az "eleven szemlélet" utján azonban a valóságot nem  ismerhet-

jük meg teljesen, ez a valóságnak csupán visszatükröződése, amelyet 

az absztrakció, a  közvetlenül megfigyelt tények rendszerezése, az 

általánositás, az egyes fizikai tételek megállapitása követ. 

Minden tudománynek meghatározott nyelvezete van. Be kell már 

általános iskolai fokon vezetni a tudományos szakkifejezések meg-

határozások alapelemeit.Legnagyobb gondot igényel a fogalmak kia-

lakitásának folymata, mert a tanulók teljesen megértett pontos fo-

galmak nélkül nem érthetik meg a fizika nyelvezetét. Az ismert fo-

galmak teszik lehetővé a jelenség feltételeinek változtatása utján 

a fizikai törvények megállapitását. "A tényeket vagy jelenségeket 

tudatosan elsajátítani - állapitja meg Kairov - azt jelenti, hogy 



- 7 - 

behatolunk lényegükbe, megértjük okaikat, kapcsolataikat és viszo-

nyaikat, megvilágitjuk a magunk számára az alapjaikul szolgáló tör-

vényszerűségeket." A fizika tanitásában az egyes jelenségek megis-

merése, a fogalmak alkotása és a törvények felismerése egységes fo-

lyamat,. 

A fizika tanitása során olyan ismereteket nyujtunk a tanulók-

nak, amelyek elősegitik a gyakorlati munkát. Ezért különös gondot 

kell forditani arra, hogy tanulóink megismerjék az elméletileg meg-

alapozott fizikai törvények alkalmazását a gyakorlatban. Az ismere-

tek gyakorlati alkalmazása során megy végbe a megtanult anyag elmé-

lyitése, mert az uj feladatok megváltozott körülményei között kű-

lánb5z6 kombiné©iákban kerül alkalmazásra az elsajátitott anyag. 

A tanulóknak meg kell tehát mutatni a fizikai törvényeknek 

gyakorlati alkalmazását, mert csak igy érthetik meg ezeknek jelen-

t6ségét, ha megvilágitjuk a fizika és technika között fennálló szo-

ros kapcsolatot, valamint azt, hogy a fizika milyen szerepet ját-

szott más tudo 'nyok fejlődésében. Az átgondolt és megértett isme-

ret akkor válik teljesmértékben az ember tulajdonévá, ha azt a gya-

korlatban alkalmazni tudja.éppen ezért az az ismeret, amelynek gya-

korlati alkalmazását a tanuló nem ismeri már nem teljes értékű. 

A technikával igen sokféle módon(módon)ismertethetjük meg ta-

nuldinkat. Alapvető követelmény ebből a  szempontból  az olyan magya-

rázat amelyet a tanár kisérletei, bemutatásai tesznek szemléletessé, 

Rendszeresen kell megoldani technikai jellegű feladatokat, valamint 

olyan tipusu méréseket kell végezni amelyek a technikában alkalma-

zást nyernek.A legmélyebb és legközvetlenebb hatást az üzemek, tech• 

nikai berendezések, műhelyek látogatásával érhetjük el,  amelyek  

jelentőségét csak emeli, hogy a törvények megvalósulását a maga 
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munkakörülményei között mutatják be. Egy-egy üzem látogatása alkal-

mával könnyen feltárhatjuk a tanulók előtt a fizika és technika ha-

talmas szerepét és jelentőségét hazánk szocialista épitésében. Sa-

ját tapasztalataik alapján győződnek igy meg a tanulók az általuk 

szerzett  ismeretek jelentőségéről. Technikai látóköreiket állandó-

an szélesitve hozzásegitjük őket ahhoz, hogy tájékozódni tudjanak 

a mai fejlett technikai életben, ami elengedhetetlenül fontos a pá-

lyaválasztás szempontjából. 

A gyakorlati alkalmazások bemutatása alkalmas arra, hogy a ta-

nulókban ismeretei alapján készségeket alakítsunk ki. Az értelmi 

nevelés egyik legfontosabb feladata az, hogy az ismeretek alapján 

alakitsuk a tanulók készségeit. Tehát az ismeretet annak gyakorla-

ti alkalmazásától elválasztani nem lehet, mert az ismeret az al-

kalmazás nélkül élettelen, formális, a készségek megfelelő ismere' 

tek nélkül sablonos munkát eredményeznek. , :ppen ezért a technikai 

alkalmazások oktatása a politechnikai oktatás egyik alapját képe-

zik. 

A politechnikai nevelés fizikatanítási programraja feltárja a 3 

fizika törvényeinek érvényesülését a korszerü nagyipari termelés 

terUletein. A politechnikai képzés feladata Marx szerint a terme-

lés tudományos alapjainak tanulmányozása ős a termelés legegysze-

rübb eszközeivel való bánásmód kószségeinek kialakitása. Lenin 

figyelembevéve az uj tényezőket, a szocializmus megvalósulását, 

valamint a hatalmas technikai fejlődést, kiegészitette Marx és 

Engels idevonatkozó nézeteit. Lenin munkájában a termelés négy 

legfontosabb ágának ismeretét jelölte meg: az energetik!t, vspyi 

ipart, mechanikai ipart, ős a mezőgazdaságot. Különösen nagy sulyt 

helyez az elektromosság ismeretére, mivel a villamossá g  az egész 
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népgazdaság energetikai alapja. 

Politechnikai oktatáson ma az általános nevelési célok meg-

valósitása és a hagyományos ismeretanyag feldolgozása mellett el-

sősorban a természettudományos tárgyak keretein bekel a termelés 

általános, tudományos alapjainak tanulmányozását értjük. A terme-

lési folyamatok alapelveinek megismeréséhez, azaz a tényleges po-

litechnikai miiveitséghez vezető  ut a tudományok alapjainak rend-

szeres tanulmányozásán visz keresztül. A technika néhány kérdése 

szerves részévé v<<lt a rendszeres fizika-tananyagnak. Természete-

sen ez nem jelenti azt, hogy "technikát" oktatunk, gondosan ki 

kell válogatni az eredményesen feldolgozható ismereteket. Cél te-

hát a termelés fókérdéseinek áttekintése, nem pedig mérhetetlen 

mennyiségei részletkérdés adagolása, amelyek alapján számtalan 

szakma rosszul képzett ismerői lesznek a tanulók. 

A politechnikai műveltség mindannak az ismeretét megköveteli 

ami több termelési ágban közös, ezzel lehetőséget nyujt a minden-

oldaluan képzett ember kialakitására, ami a kommunista nevelés leg-

főbb célja. A politechnikai képzésen Lenin olyan képzést ért, a-

mely "a termelés minden  alapvető  ágával megismertet elméletben és 

gyakorlatban."  

A politechnikai oktatásnak tehát két oldala van: elméleti és 

gyakorlati. Elméleti oktatáson értjük a termelés alapjainak tudo-

mányos megtárgyalását, tehát a tanulók megismertetését a korszerű 

technika fizikai alapjaival. A technikai példák bemutatásával el-

érhetjük, hogy a fizikai törvények és tételek fokozatosan elvesz-

tik elvontságukat mert tanulóink felismerik bennük a természet a-

lárendelésének eszközét. A gyakorlati k6pziSs munkaeszközök hasz-

nálatát öleli fel.A fizikai eszközökkel történő mérések elsajáti- 



Use politechnikai kéezséget fej]ssnt a tanulókban. A gyakorlati 

órákon végzett munka torára a irisérletek elákéesitése és elvégzése 

közben, a tanulóknak szeresimOkat kell haszné.'niok karton, fa, ü-

veg, fém uiepunkálása közben. Ma'y gondot kell forditani arra, bogy 

megtanulják a emerendahaasnálat helyes módjait. 

;iiegmutatja tanulóinknak a fejlett nsgy Üzemi termelfi néhány 

fontos technológiai és szervezési alapelvét. tsz elóeegitt őket ab-

ban, hogy tanulmányaik elvégzése után minél könnyebben tudjanak 

bekapcsolódni a terrelémunkdba. 

.z áltappon wilveltség a Imai fejlett tochniká ju viliWan el 

sem képzelhető átfogó technikai tájékozottság nálkül o  liespiainkban 

as általános gimnáziumot végzett tanulók egyre  nagyobb ozámban 

kapcsolódnak be a terc eltmunksiba. A io .itoehnikai oktatás célja, 

hogy a tax.ula kikeríilve az iskolából bármilyen munkaterdileten e-

redményeuebben állják meg helytik©t, képesek legyenek a társada-

Ijm szempontjából értékes munka elvégzésóra. A fizika tanitása 

én a politechnikai nevelle nem két kül5seilld feladat, hanem egy-

séges ujtipusu fizikatanitást jelentó feladat. 

A felsorolt  feladatok  megoldás' msllett időt kell szakitani 

arra, hop megmuteseuk tanulóinknak a történelem folyamán kiala-

kult szenesi éraulatokra hogyan hatott a fizika tudományának 

fejlődése, egyes fizikai taidlmAnyok hogyan forraéal.masitottá.k 
as ipart. Az  alap és a felépitmény szoros kaposolatdból követke-

hlk, hogy egyes fizí ni találmányok u;riieszerJen megváltoztatva 

am alapot , a felépitr1ény mogvIl hozását vonták rtagnk után. A fi- 

zika történetéből vett rczletek legfőbb rendeltetése, hogy álta-

luk beautaseuk a tanulóknak, hogyan fejlődtek ki a jelenlegi tu-

dományos igazságok, ezeket ne tekintsék véglegeseknek, niezan a 
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tudomány 61, változik, n6. Ennek  a fejlődésnek a tudatos magyará-

zatával elérjük, hogy tanulóink megértik a dialektikus materializ-

mus alapelvét. 

A fizikai felfedezéseket és technikai találmányokat összefüg-

gésbe kell hozni a világtörténelem és a hazai történelem több ese-

ményeivel. Nekünk is voltak és vannak nagy tudósaink, akik a tudo-

mány fejlődését nagy találmányaikkal vitték előre és tették világ-

szerte hiressé népünket. Nagyazámu feltalálónk mellett sokan a 

technika számára ma is használható eszközöket készitettek. Ezek az 

ismeretek fejlesztik a tanulók hazafias érzését. A természet ta-

nulmányozása akkor szolgálja a hazafias nevelés ügyét, ha a növen-

dék megérti, hogyan hasznosithatók a természettudományos ismeretek 

a haza javára az iparban és mezőgazdaságban, hogyan győzedelmeske-

dik az ember a tudomány birtokában a természet erői felett. 

Nagy értéke van az eredeti történelmi emléktárgyakról és ok-

mányokról készült fényképek bemutatásának. Ezek közelebb hozzák ta-

nulóinkhoz R tudósok történelmi korszakát, élet-és munkakörülmé-

nyeiket. Fontos az, hogy a tananyag és a történelmi részek között 

mindig szoros kapcsolat legyen. Meg kell mutatni tanulóinknak a 

történelem segitségével azt, hogyan határozzák sog a gyakorlati é- 

let feladatai az egyes tudományos problémák keletkezését és meg-

oldását. 

Hiresebb tudósok életrajzát ismertetve szinesebbé tehetjük a 

tárgyalás menetet, kiemelve a tudások életének fontos eseményeit, 

eredményeik mellett hőstettszámba menő viselkedésüket. A kiváló tu-

dósokat mint egyéni jellemeket, elveik bátor harcosát kell megis-

mertetni a tanulókkal. Pl. Galilei, aki felfedezésével ellentétbe 

került a hatalmukat és vagyonukat féltő egyházi személyekkel akik 
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ezért inkvizició elé hurcolták és követelték tanainak visszavoná-

sát. Kilépve a tárgyalótereaból az igazságot és fejlődést hirdető 

tudós dacosan állitotta "és mégis mozog a Föld." Galilei majdnea é-

letével fizetett tanaiért amelyek a haladást szolgálták, s rajta ki-

vül még sokan szenvedtek az igazság és haladó eszmék hangoztatásá-

ért koruk a reakciós hatalmak és az egyház kiméletlen üldözése 

miatt. Nem mulasztható el az az összehasonlitás, hogy ezzel szem-

ben a szocialista társadalmi rend biztositja a tudomány és techni-

ka korlátlan fejlődését, erkölcsi, anygi támogatást nyujt a kuta-

tóknak, és minden lehetőséget megad, hogy az elért erdmények gya-

korlati alkalmazásával a dolgozó tömegek munkáját megkönnyitse. Az 

elmélet és a gyakorlat, a tudomány és a gyakorlati élet kölcsönha-

tása és egysége biztositja a természet sikeres megismerésének roha-

mos előrehaladását. 

Még sok más nevelési feladatot is oldhatunk meg a fizika ta-

nitása során. A laboratóriumi munkával pontosságra neveljdk tanu-

lóinkat, leleményességre, valamint arra, hogy bizzon saját erejé-

ben, önállóan oldja meg a problémákat. A tanulók kisérletezésének 

eze4rt oriási nevelőhatósa van. 

A természettudományok általános ős középiskolai tanitása nem 

merülhet ki a fent elmondott követelmények teljesitésében, mert az 

iskola egyik legfontosabb feladata az ideológiai ős politikai ne-

velés. Minden tárgy, igy a fizika tanitása folyamári is szüntelenül 

nevelőmunkát végzünk, amellyel tudatosan kialakitjuk a tanulók ma-

terialista világnézetét. A fizika tanitása megváltoztatja a kör-

nyezet érzékelését. Az eredetileg megismert jelens4gek é;; törvények 

között egyre több kapcsolatot tárhatunk fel. Ez világosan megmutat-

ja tanulóink számára azt az igazságot, hogy a világ nem a tárgyak 
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és jelenségek végtelen halmaza, hanem a jelenségek egymással kap-

csolatban vannak megismerhető fizikai törvények szerint. A termé-

szeti jelenségeket feltételeik változtatásával irányitani lehet. Ez 

a lényeges felismerés alakítja a tanulók tudatát ugy, hogy az igy 

szerzett gondolkodáinód, a dialektikus materialista világnézet a-

lapjainak elsajátitásához vezet. K tanulók figyelmét fel kell hív-

ni a megfelelő természeti jelenségeknél a fejlődésre megmutatva 

példákon kereszteil a mennyiségi változásból minőségi változásba 

történő ugrásszerei átmenetet. 

A helyes fizikatanitás arra ösztönzi a tanulókat =  hogy a ter-

mészeti viszenyok puszta megismerése mellett arra törekedjenek, 

hogy a természetet ugy tudják változtatni, hogy az ember számára 

az életet könnyebbé tegye. " A filozófusok a világot csak kiilán-

bözőképpen magyarázták.- irja Marx - A feladat az, hogy megváltoz- 

tassuk." 

Alapvető követelmény, hogy a tanulókat legjobban érdeklő te-

vékenységnek kell az elsőbbséget adni. Az oktatás bizonyos érte-

lemben az érdeklődés mesterséges hatásokkal történő irányitása. 

Az érdeklődés Herbart szerint tapasztalatszerzésre és az emberek- 

kel való őrintkezbsre ösztönöz mindenkit. Herbart sokoldalu érdek-

lődésen olyan érdeklődést ért, amely nemcsak az ember önző szemé-

lyes életét fogja át, hanem az emberiség egész életére irányul. 

Az oktatás során tehát sohasem szabad figyelmen kivül hagyni a ta-

nulóknak a kérdésekkel szemben tanusitott érdeklődését. A cél az, 

hogy a meglévő, érdeklődést állandóan ébrentartsuk, ha lehet fokoz-

zuk azaz "a természettudományos érdeklődés felkeltését a fizika ta-

nításában állandó nevelési feladatnak kell tekinteni." /Makai L. 

A fizika 6anitása. Irész >3 old./ A természettudományos és tech- 
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nikai érdeklődés felkeltése és ébrentartása a jövő szakembereinek 

és kutatóinak materialista szemléletű utánpótlását segíti elő. 

A legfontosabb nevelési cél az, hogy tanulóink megismerjék és 

korukhoz mérten elsajátitsák a természettudományos gondolkodásmó-

dot. Éppen ezért a fizika tanárának tárgya teljes elsajátitása 

mellett,  jártasnak kell lennie a dialektikus materializmus elmé-

letében, mert feladata, hogy tárgya alapján kialakitsa a tanulók-

ban  a materialista  világszemléletet, a természettudományos gon-

dolkodásmódot. 

A természettudományos gondolkodásmód lényege, hogy a helye-

sen érzékelt jelenségeket részeire bontva, az igy kapott alapje-

lenségeket helyesen tudjuk magyarázni, állandóan keresve a jelen-

ségek közötti összefüggéseket a jelenségek azonos valamint megkü-

lönböztetd vonásainak figyelembevételével. A megismert tények he-

lyes módszerrel történő elemzése elengedhetetlen a helyes követ-

keztetősek levonása szempontjából, amelyek alapján a helyes foga-- 

lomalkotást a törvényszerüségek világos egyszerü alakhan történő 

rögzitése követvégezetül a megismert törvényszerüsőgeket olyan 

szempontból vesszük vizsgálat alá, hogyan tudjuk azokat a gyakor-

lati ::lettien hasznositani. Ilyen módszerrel  elérjük azt, hogy ta-

nulóink korukhoz mérten megismerik azt az utat, amelyen fizikai 

ismereteinket szerezzük. 

Materialista alapon á116 természettudományos gondolkodásmód,. 

dal rendelkező tanuló a megismert jelenségek alapján , előtte még 

ismeretlen változásnak nem elégszik meg esetleg misztikus magya-

rázatával /kelönösen még falun sok babonás magyarázatot terjesz-

tenek egyes tudományosan j61 magyarázott jelenségekről/, hanem 

a változás reális okát keresi. Ebből következik, hogy a természet- 
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tudományos oktatés az általános müveltség kialakitásában nagy sze-

repet játszik. 

Természetesen nem iainclen árán mert fel valamennyi oktatási 

ée nevelési feladat, ennek ilyen megoldása teljesen elképzelhetet-

len, hanem hol egyik, hol másik feladat kerül előtérbe a tanitandó 

anyag minóségétál függően. Minden órát ugy kell felépiteni, hogy 

az anyag nyujtotta lehetőségeket teljesen kihasznaljuk az oktatá-

si és nevelési célok megval6sitása szempontjából. Ha tanulóinkat 

sikerül igazi r. materialistákká nevelni elérjük azt, hogy a tudo-

mányt nem tekintik öncélnak, hanem a gyakorlat iránytiijének, har-

ci fegyvernek az emberiség jobb jövőjéért. 



A szemléltetée fejlődésének története.  

Az oktatás mai módszereinek kialakulása hosszu fejlődés ered-

ménye, amelyben számtalan kiváló pedagógus munkája biztositotta az 

előrehaladást. Természetesen a  fejlődést  segitették elő az egyes 

helytelen pedagógiai elméletek gyakorlati alkalmazásának kudarcai 

is. A tanulók iskolai ismeretszerzése bonyolult és sok feltételtől 

függő lelki folyamat, amely az idők folyamán a megfelelő pedagógi-

ai körülmények között alakult, fejlődött vagyis az oktatás mai mód-

szerei a tanár és a tanuló kölcsönös munkájának eredménye. Az egy-

séges szemlélet kialakitása érdekében célszerű ha először megvizs-

ghljuk azt, hogy a régebbi oktatás hogyan akart célt érni, hogyan 

fejlődött ki az ismeretszerzés legdöntőbb forrása az idők folyamán 

az érzékszervi megfigyelésből kiinduló, "eleven szemléletre" épü-

lő szemléltető fizikatanítás. 

A kifejlődő tertuéseettudományok oktatásában ugyanazt a mód-

szert alkalmazták kezdetben, mint amit a filozófiai tárgyak tani-

t4sánál. A mester által felolvasott vagy elmondott "dogmák" szó-

szerinti megtanulását követelték, amelyeket a tanulóknak minden el-

lenvetés, vita nélkül kellett elfogadniok. Ezzel magyarázható, hogy 

egyszerifen megdönthető tárgyi tévedések igen hosszu időn keresztül 

szerepeltek a tanitott fizikai ismeretek között. A dogmatikus ta-

nitási módszer eleve kizárta a gondolkodást, lehetetlenné tette a 

természet tudatos megismerését. Az ilymódon szerzett ismeretanyag 

természetesen semmi gyakorlati jelentőséggel nem birt, mert a meg-

tanult ismeretekhez nem kapcsolódtak jól meghatározott, vil:goe 

képzetek. 

Nagy fejlődést jelentett a renaissancekor oktatása, amely a-

zonban még nem vette észre a gyermeket, és nem emelte fel a tani- 
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tási érdeklődés középpontjába. Mig a középkori egyház azt hirdette, 

hogy"a test a lélek börtöne", és az embereket a "test megöldöklé-

sére" bivta fel, addig a humanizmus az emberi személyiség felsza-

baditáeáért, harmonikus kifejlesztéséért, boldogságáért harcolt. 

A renaissancrajellemző, hogy az egyház tekintélye és hatalma erő-

sen csökken,a tudomány különösen a természettudományok fejlődése *  

az ember kultusza, a gondolkodás felszabadulása az egyház békjói 

alól. Engels  "g természet dialektikája " cimii művében igy értékeli 

ezt a korts"Ez volt a legnagyobb haladóirányu forradalom, amelyet 

az emberiség addig átélt." Ez a hatalmas fejlődés  alapjaiban vál-

toztatta meg a nevelés rendszerét. A logikai oktatást már nehéz-

nek tartják, az oktatási irányzat a naturalizmus felé hajlik. A 

verbális tarvitással való szembehelyezkedés gondolata Rabelias mii-

vében ölt határozott jelleget. 

Prancois Rabelias "Gargantua és Pantagruel" cini: regényében 

maró gunnyal állitja pellengérre a skolasztikus tanitúst. Gargan-

tua majd fia Pantagruel uj fajt nevelésének bemutatásáva . megraj-

rajzolja azt a realisztikus nevelési képet, amelyet xabelias korá-

nak szükségletei hivtak életre. Gargantua a könyvek tanulmányozása 

mellett vitatkozik tanitójóval, megfigyeléseket tesz a természetben. 

Rabelias a tanitást ugy képzelte megoldani, hogy időhöz  és helyhez 

való kötöttség nélkül az jlet minden cselekedetében oktassa a rá-

bizott növendéket, tehát jelentősége abban van, hogy a valóság az 

élet felé fordul és erre akarja nevelni tanitványát. Gargantua al-

kalomadtán tanult a legtöbbet. Csillagásnatou az égbolton, szám-

tant a kártyán, természeti ismereteit a háztartásból, vagy a sza-

bad természet vizsgálatából, botanikrict séta kCzben, kémiát evés 

közben, technológiát miihelyek látogatásakor. 
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Rabelias mifvében képet rajzol a szemléltető tanításról, de 

a szemléltetést mint didaktikai alapelvet nem  határozza meg, to- 

vábbá nem okolja meg művében ezen elv fontosságát sem. A Rabelias 

által megrajzolt kpet tekinthetjük az  első  lépésinek a szemléletes-

ség elméletének megteremtése felé, amely ezért igen nagy jelentő- 

SégU. 

Néháry évtizeddel Rabelias után Montaigne ellenzi az emléke-

zetnek sok holt ismeretanyaggal való teletömését, és a könyvnélkii-

li tanulást. Montaigne azt akarta, hogy tanitványának elméje in-

kább j6 legyen mint telt. Szerinte:" a pedáns tudósok bevakolták 

ismereteikkel az egészséges eaberi értelmet." ,letrevaló oktatást 

kivár s ennek legjobb módszere a közvetlen megfigyelés a tapa8zta-

l4s és az utazás. Azzal az igénnyel lép fel, hogy " a tanitá ne csak 

a lecke szavait, hanem a szavak értelmét és velejét kérje számon." 

A megtanult de át nem gondolt ismereteket olyanoknak tekinti, "a-

melyeket ellvatak a könyvekból, de csak ajkuk szélére tették őket." 

Senki sem hirdette előtte olyan  meggyőzően,  hogy a nevelés nem 

szakadhat el a valóságtól, az élettől a természettől: a világtól. 

Rabelias és Montaigne miiveikben felléptek a dogmatizmus ellen, 

de az oktatás szempontjából csak egy a tanitóra bi^ott tanuló ne-

velésével foglalkoztak. Nem gondoltak szélesköru oktatásra amikor 

egy tanitó nagyobb-száma tanulóval foglalkozik. Az ő oktatási 

rendszerlik nem nyujtott lehetőséget a néptömegek müveltségi szin-

vonalának emelésére, csak az uralkodó osztály ifjainak oktatását 

tartottak szem előtt. 

Később Bacon  irányit ja a figyelmet a tapasztalás fontosságára 

ész hangsulyozza a közvetlen érzékszervi megismerés nagy jelentőssé-

gét. "Az érzékek csalhatatlanok ós minden ismeret forrásai. A tv- 
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domány tapasztalati tudomány s abban d11, hogy az írzökile ; mega-

dottra áesszerii módszert alkalmaz." szerinte a megismerés felforrá-

sa az érzékszervi észrevétel a tapasztalat és ezért a tudose nyokban 

az első lépés mindig a tények rendszeres vizsgálata logyen. Hang-

eulyozza, hogy neon a szó a fontos, hanem az, hogy tudjuk  mi  a fo-

galom valódi értelme, vagyis a verbelizmus helyett a realizmusnak 

kell uralkodnia. Az emberi tudás alapja a természetben lejátszódó 

jelenségek megfigyeléoo, a nél az objektiv maságok keresése kí-

sérlet utján. Határozottan állit ja, hogy a szemléletből a dolgok 

tapasztalati Megfigyelőséből a kísérletekből kell kiindulni éra in-

nen ke11 eljutni asz általános igazságokhoz, vagyis a dedukoiőt 

mindig indukciónak kell megelőznie. 

elsőként hangeulyozza azt, hogy a természet a alegiemarésének a 

megfigyelés mellett kisérlotezés utján kell haladnia. 

Komensky volt agy, első pedagógus, cici oktatási rendszerében a 

ozélek3körii oktatás helyes módszereinek kialakitásán dolgozott, aki 

először vetette fel a Lizeruléltetés oódazertani elvét. 

A azea életesaigre vonatkozólag eiózóleg kialakult gyakorlati 

tapasztalatokatAltalánositütta, tovdböfe;jleustette és tankönyvei-

ben gyakorlatilag alkalmazta. : ze: befürdult a dogmatikus tanitás-

sal, mert " semmit nem egyetlen L' kintil,y, hanem mindent bizonyit4-

kox alapján kell tanitani, a külse érzékek és az ártelem alapjin, 

mert "seri nines az értele:nbeas  ami elSzőlog ae le ; t volna az ér-

zékekben." 

A szemléletesaLg elve azt a követelinéayt jelenti, hagya$ sp. 

nyagot ugy vigyük közel a gyermekhez, hogy a tanulóban ennek Maim 

tál kialakuló képzetek és fogalaak a tsnulm4 y;ozott jelenaí 

vagy ezek dbrázoláaainak közvetlen befogad alapuljanak." Ra ioh- 
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meri Baját tapasztalatai alapján a természetet, akkor majd képes 

arra, hogy Önálló véleményt alkosson a tapasztalt jelenségekről. 

Ezért Komensky azt kivánja a tanitótól, hogy először mutassa meg az 

ismeretlen tárgyat, jelenséget, ezután hivja fel a figyelmet sajá-

tosságaira, uCarázza meg a lejátszódó jelencéget valamint annak 

okait. A tanuló csak akkor tanulja meg a tételt, miután mindent meg-

értett mert az ismeret csak annyit ér, amennyit belőle tudatosan 

tett sajátjává a növendék. 

":szükséges, hos a megismerés mindig az érzékszervekből indul-

jon ki. k,i más ez, mint hogy a tanitás ne a dolgok azóbell elbeszé-

lésével vegye  kezdetét, hanem a reális megfigeléssel.%s vdgiil mi-

után megmutattuk a dolgot jöhet a bővebb magyarázat." Először tehát 

nem a tételt kell közölni, és ezt utólag bizonyitani kisérletekkel, 

hanem  mindig  az eleven szemléletből kell kiindulni. A tárgyi szem- 

l6 1e t; nyujtásáával tudatosan vezeuse a a tanitó a tanulókat a !e+ 

galmak kialakitásában. Éppen ezért különítse el a tárgy vagy jelen-

sóg lényeges vonásait a lényegtelentó) és ezzel vozesee Őket a he-

lyes általánositások felé. Külön fel kell hívni a tanulói[ figyel-

mét a különböző jelenségek azonos vonAsaíra, a hssonlő jelenségek 

közötti különbségekre amely biztositja, hogy az ismereteket rendsze-

rezzük. Komenskynél az érzékelés csak az első lépés a megismerés 10.  

lé, amelyet ae általánositásnak kell követni, hogy iey absztrakt 

törvényeket vonhassunk le, amelyeket"észokokkal kell bizonyitani." 

Ezen kiviit han;sulyoeza a megismerős  gyakorlati  ellenőrzésének moz- 

zanatát. 

Komensky eeerint a tanit6 akkor jár el helyesen ha az okokat 

tárja fel 4  az okok ugyanis azon szegek, csattok és kapcsok ame-

lyek a dolgot erősen ösezetapasztják, hogy ne inogjon le ne essen," 
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azaz gondolkodásra akart nevelni a dogmatizmussal szemben. 

Fontos alapgondolata, hogy a világon "minden dolog anyja az a-

nyag", 6s ez az anyagi világ megismerhető. Megísmerésiink biztos 

forrásai az érzékszervek, amelyek beszámolnak az tabert körülvevő 

anyagokról, jelenségekről ezért kell óvnunk ezeket. "Ezen test nem 

csupán lakóhelyül szolgál az eszes lélek számára, hanem szerszám 

is, amely nélkül nem hallhatunk, semmit sem beszélhetünk, csele-

kedhetünk sőt nem is gondolhatunk." Azt tanácsolja, hogy először 

az érzékszerveket kell fejleszteni, tekintettel arra, hogy a he-

lyes megfigyelésre vall készség nélkül, el sem képzelhető a helyes 

ismeretek megszerzése. 

Szükségesnek tartja a logikus gondolkodásra nevelést, az em-

lékezet,a beszédkészség valamint a kézügyesség fejlesztését. 

Komensky érdeme, hogy sok olyan didaktikai alaptételt álli-

tott tel, amelyek még a mai napig sem vesztették el érvényüket sőt 

számos alaptétele a marxista szintézis kiinduló pontjává válhatott. 

Az ipar és a kereskedelem fejlődése, a városok kifejlődő élete 

más előképzettséget követelt, mint amilyen müveltségi anyagot nyuj-

tottak a lovagi akadémiák és a klasszikus gimnáziumok. A gazdasági 

alap megváltozása lehetővé tette uj tipusu középiskolák megjelené-

sét. A XVIII század első éveiben a németországi Halle városban 

Semler megnyitja " matematikai, mechanikai és gazdasági reáliskolán 

ját. A z előadásokban bőven alkalmaztak képeket, táblázatokat 68 

modelleket, azonban az intézet csak rövid ideig állt fenn. Később 

Berlinben nyitottak hasonló tipusu iskolát. 

A XVIII századot a pedagógia századának nevezték el. Ez az el-

nevezés elsősorban Franciaországot illeti meg, ahol,a nevelés tény-

leges rendje és az óhajtott rendje között legnagyobb volt az ellen- 
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tét. "Azok a nemzedékek melyeknek szellemi vezetői egy uj világot 

akarnak felépíteni, mindig fokozott figyelemmel fordulnak a nevelés 

kérdései felé." /Fináczy/ A XVIII. században a tudományok uj uta-

kat kerestek, uj eszmék uralkodtak, ebben az időben a pedagógia 

is tele van tervekkel uj eszmékkel. E század közepén kezdődött meg 

a francia filozófiában és irodalomban a felvilágosodás eszméinek 

kifejtése, amoly a francia polgár forradalom ideológiai előkészi-

tésének tekinthető. A francia materialisták Ilelvetius és Diderot 

a megismerés forrásának a külvilág hatására keletkező érzeteket, 

a tapasztalatokat tekintették. 

A materialista böcselők szenzualisták voltak, amennyiben rá-

mutattak arra, hogy a megismerés a létező külvilág visazatükrözc3-

dése az ember agyában. Mechanikus nézőponton állva tulbeesülték a 

környezet hatását és az embert mint a környezet és a nevelés pro-

duktumát tekintették.  Nem  értékelték megfelelően az ember forradal- 

mi tevékenységét amellyel megváltoztatja környezetét és ezzel 

együtt saját természetét is, de még ebben az alakban is tanitásuk 

a kor viszonyaihoz képest forradalmi volt. 

A francia felvilágosodás böloselői közül a didaktikai kérdések 

sek alakulására a legnagyobb hatást Rousseau gyakorolta. Tanitá-

sának ujszerüsége volt az ami legjobban ámulatba etette, megdöb-

bentette, izgalomba hozta kortársait.A nevelésről beszélt minden-

ki s a Rousseau módjára való nevelés divattá vált amely bkzonyos 

mértékben eltorzította elméletét. Nagy jelentősége, hogy a peda-

gógiai gondolkodás középpontjába magát a gyermeket, pontosabban a 

gyermeki természetet helyezte. Az Emil szerzője mintegy önállósi4 

totta a gyermeket, s az ó természetéhez szabta a nevelői eljárá-

sokat. MüvíMea,,tslvetette az érzékszervek nevelésének kérdését 
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és a pedagógia történetében elsőként adott részletes, használható 

utmutatásokat elvének megvalósitására. 

Szerinte azonben a fizikai eszközökre semmi szűkség, mert a 

sok készülék vagy elrémiti a gyermeket, vagy annyira leköti látását, 

hogy nem is gondol a törvényre amelyet meg akarunk vele értetni. Ha 

pedig okvetlenül szükség v an  szemléltető eszközre, akkor a gyermek 

maga készitse el őket és maga végezze el rajza a kisó.r'Eeteket. 

Rousseau célja a gyermek megfigyelőképességének és kutatószel-

lemének kifejlesztése. Ezt olyan azemléltetéssel akarja megvelósi-

tani, amely nem képeket, modelleket és mesterségesen készitett esz-

közöket alkalmaz, hanem a természeti tények bemutatására támaszkodik 

Emil tanulmányai a könyvek mellőzése miatt rendszertelenek, terv-

szeriltlenek. 

Rousseau hatalmas érdeme hibái mellett, hogy a müveltsóg alap-

jává a természettudományokat tette, oktatási keretéből kizárta a 

vallástant, amely kora iskoláiban igen nagy helyet foglalt el. 

A XVIII. század francia forradalmának korszaka által felszin-

re hozott pedagógiai elvek hatása minden haladó burzsoá országban 

érvényesült. Condorcet bölcselő,  matematikus, akadémiai titkár és 

girondista vezér a "Társadalmi nevelés bizottságának" bemutatott 

tervezetében többek között követeli, hogy minden iskolának le-

gyen egy kis könyvtára és szertára, amelyben megtalálhatók a mete-

rológiai megfigyeléshez szükséges felszerelések, gépek modelljei, 

az ipari termelésben használt eszközök ás természetrajzi gyűjtemé-

nyek. Előnyben részesiti a matematikai és fizikai tudományokat, a-

melyekről bebizonyitja, hogy az értelmi képességek fejlesztésének 

legbiztosabb eszközéül az előitéletek elleni harc fegyveréül szol- 

gálnak. 
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Condorcet és kortársainak javaslatai nem valósultak meg., el-

sodorta Őket a politika rohamos áradata, mint sok máeirányu tervet 

melyekben e kor kifogyhatatlan volt. 

Pestalozzi a nagy svájci pedagógus, akinek  jelentőségét csak 

Komenskyhez lehet hasonlítani, Leibnizet és Kantot követve az ok-

tatás menetében az érzéki benyomásokból indul ki és a világos fo-

galmak megalkotásához jut el. Arra törekedett, hogy lélektani ala-

pokra kelyezze az oktatást, ez azt jelentette, hogy egész tanitá- 

sát azon örök törvények alá rendelte "amelyek szerint az emberi szel 

lea a homályos érzéki benyomásoktól a  világos fogalmakig emelke-

dik." 

Szemléletnek a környező világ megismerésének folyamatát 

nevezi, amelynek alapja a megfigyelés. A megfigyelés szerinte a 

megismerés első  lépése, az igy szerzett látási, hallási és más be-

nyomások gondolkodásra inditják az embert, vagyis az érzéki ta-

pasztalást elvonatkoztató, általános gondolati tevékenység köve-

ti amelynek eredményei szó utján fejezhetők ki. Az emberi ismeret 

tehát nem egyszerű befogadás utján keletkezik, h anem az érzékek 

nyujtotta "zavaros" adottságokból az ismereteket az ember hozza 

létre. 

A szemlélet kérdését olyan nagyjelentőségűnek tartotta, hogy 

egy alkalommal igy ir: " Ha visszapillantok életemre s megkérde-

zem magamat, mit is tettem tulajdonképpen a nevelésiigy előmozdi-

tását illetőleg azt találom: a tanitásnak legfőbb elvéiil a szemlé-

letet ismertem el, mint minden ismeret absolut alapját... 6P /Lénárd 

és Gertrud III. r. 265 i./ 

Pestalozzi nagy jelentősége, hogy meggyőzően bizonyitotta az 

a tényt, hogy minden oktatásnak a szeml5letekből kell kiindulni, 
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mert csak igy juthat el a tanuló a teljes fogalmi világosságig. Öt-

ven esztendőn keresztül hatalmas pedagógiai munkát végzett, bár nem 

mindig találta meg a helyes utat, minden pedagógus számára az aka-

raterő, a kitartó munka, a nép és a gyermekek iránti forró szeretet 

példaképe. 

A XIX. század ötvenes éveiben jelennek meg a nagy orosz peda-

gógus, Usinszkij pe , ag6giai müvei. Usinszkij "Az ember mint a ne-

velés tárgya" cimü főmiivében kijelenti, hogy igyekezett filozófiai 

és pszihológiai nézeteiben a tények alapjára helyezkedni, kiválo- 

gatva a filozófiai rendszerekből azlia legjobbat, ami akkor a fi-

lozófiában található volt. 

Abban  az időben, amikor a materializmus pozitiv emlitése a 

kormánykörök részéről éles ellenzésre talált és kíméletlen Üldöz-

tetést vont maga után, Usinszkij bátran állitotta, hogy a materi-

alisztikus filozófia " a tudományba és a gondolkodásba sok pozi-

tivumot hozott és fog még hozni; a nevelés művészete pedig küld- 

nbsképpen rendkivUl sokat köszönhet a kutatások materialisztikus 

irányának, amely irányzat manapság mindinkább érvényre jut." 

Hangsulyozta, hogy: "az igazi gondolat non a tárgyról való vé-

lemény, hanem magának a tárgynak a fogalle•••• A dolognak az igazi 

kritériuma maga a dolog nem pedig róla alkotott fogalmunk." 

Usinszkij a nevelésben nagy jelentőséget tulajdonitott a ter- 

mészettudományoknak. "A természet logikája a gyermekek számára a 

leghozzáférhetőbb logika, szemléletes és megdönthetetlen... Min-

den fizikai jelenség egyszersmind a legkitUnőbb gyakorlat a szó-

ban kifejezett logikus gondolkodás számára." 

A gyermek pszihológiai sajátosságaiból kiindulva nagy sulyt 

helyezett a szemléletesség elvére, "A gyermek formákban, szinek- 
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ben, hangokban és általában érzékein keresztül gondolkodik; Beért  

szükséges a gyermekek számára a szemléltető oktatás, amely nem el-

vont fogalmakra és szavakra épül fel, hanem konkrét ezinekre, ame-

lyeket a gyermek közvetlenül tud felfogni."  

Nem elégszik meg a külvilág érzékelésével, hanem hangsulyozza,  

hogy ez csak az első lépés a megismerésben amit a gondolati  n~.üve-

letek sorának kell követni.Meglátja azt, hogy a fizikai jelenségek  

tudatos vizsgálata a legjobb gyakorlat a logikus gondolkodás kifej-

lesztése szempontjából. "Itt a gyermek szemléletesen ős gyakorlati-

lag teszi magáévá a logikai fogalmakat: okokat, következményeket,  

célokat, rendeltetéseket ős meghatározásokaistb..." 
 

Tolsztoj már igy ir a szemléletességről: "ugyan milyen lehet  

az a tanitás, amely nem szemléletes?..." "Mind az öt érzékünk  

részt vesz a tanításban..." A jasznaja-poljanai iskolában igyekez-

tek megvalósitani a szemléltető oktatást, gyakran kirándulásokat  

szerveztek 68 volt számos szemléltető eszközük is.  

A XIX. század hatvanas éveinek forradalmi demokratái Cserni-

sevszkij és Dobroljubov a természettudományokat főtárgyaknak tart-

ja, amelyek lehetővé teszik a világ materialisztikus megismerését.  

Világosan látták, hogy ezt csak,akkor tudják megvalósitani, ha az  

oktatás módszere szemléletes és nevelőhatásu.  

Bár a szemléltetés szükségessége ebben az időben már teljesen  

bizonyitott volt, mégis ennek az elvnek széleskörű gyakorlati meg-

valósitása igen nehezen haladt. Egyik oka volt az, hogy az iskolák  

nem rendelkeztek olyan anyagi felszereléssel amely ezt lehetővé  

tette volna, másrészt az oktató-nevelő munkával foglalkozó tanítók:  

tanárok nem rendelkeztek olyan képzettséggel, amely elősegitette  

volna ennek az elvnek rendszeres, tudatos gyakorlati megvalósítását.  
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Csak a XX. századi gimnáziumokban kezdték nagyobbmértékben alkalmaz-

ni a szemléltető oktatást. Szertárakat állitottak fel a fizika, 

földrajz és természetrajz oktatásának elósegitésére, amelyelkel-

szerelése már elég jó volt. Sok helyen alkalmazták ekkor már a ki-

rándulásokat mint a  szemléltető  oktatás egyik hatásos módszerét. 

Az oktatás mai modern módszereinek kifejlődésére nagy hatás-

sal volt a lenini ismeretelmélet. Lenin megmutatta, hogyan történik 

az átmenet az embernél a nerctudásból a tudásba, megállapitotta a 

valódi tudás kritériumait. "Az eleven szemlélettál az elvont gon-

dolkodásig és ettől  a gyakorlatig - ez az igazság megismerésének, 

az objektiv valóság megismerésének dialektikus utja" tanitja Lenin. 

A megismerés egész folyamatának alapja a gyakorlat mint az ér-

zékszervi megismerés lehetősége, amely közvetlenül hat tudatunkra, 

mert az eleven szemléletet az ember érzéki, anygi tevékenysége, a 

gyakorlat adja."A gyakorlat - mint a racionális megismerés, az 

absztrakt gondolkodás alapja - közvetetten jelenik meg, mivel as 

értelem csupán az érzékszerveken át kerülhet összeköttetésbe a 

külvilággal." /Nagy Sándor Didaktika 60.1./ 

Bármelyik utját választjuk is a gondolkodásnak mindenképpen 

szükséges a gyakorlat, amely biztositja, hogy a gondolkodás ut-

ján kialakult fogalmak rendszere helyesen tükrözze a valóságot. 

Éppen ezért a szocialista iskola oktatási folyamatának egyik di-

daktikai alapelve a szemléletesség elve, amely követeli a tanítás-

ra kerülő tárgyak, jelenségek érzéki észlelésének szükségességét 

mert ez a kialakult képzetek és fogalmak alapja. 

Az észlelés nyomán kialakult képek bármikor felidőzhetők, ak-

kor is , ha a jelenség már nem hat érzékszerveinkre. Ezeket a képe-

ket képzeteknek nevezzük, amelyek megőrzik az észlelt jelenség, 
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tárgy szemléletes formáját. A képzetek tehát egy bizonyos tárgyra, 

jelenségre vonatkoznak, mig a fogalom olyan nagyobb tárgy-csoport-

ra vonatkozik, amelyek közös tulajdonságokkal rendelkeznek, éppen 

ezért a képzettel szemben már nem szemléletes. 

A szemléletesség elvének következetes megvalósítása biztosit-

ja azt, hogy a tanulók által megismert fogalmak megfeleljenek a 

valóságnak. A tanulók megfigyelését tervszerűen kell irányitani, 

igy elérhetjük azt, hogy az elkövetkező gondolati folyamathoz a 

megfelelő mennyiségű ős minóségü tapasztalati anyagot biztositsuk. 

A fogalomalkotás mellett a különböző itéletek és következtetések 

azok a gondolkodási folyamatok amelyek segitségével tudjuk megis-

merni a környező világot, 

Az oktatás szemléletességének szükségességét az elvégzett ki-

sérletek meggyőzően bizonyították. A szemléletesség mint didakti-

kai alapelv nem egyenlő a szereléltetéssel, a bemutatással mint 

módszerrel. Mig a szereléltetés azt jelenti, hogy különböző jeler.'é-

geket, tárgyakat tárunk a tanulók elé, addig a szemléletesség az 

egész oktatási folyamatra vonatkozik. A szemléletesség sokszor 

absztrakt fogalmak, törvények kifejezésének eszköze lehet, más ese-

tekben szerepe a tanultak megszilárditásában, azok gyakorlati al-

kalmazásában nyilvánul meg, A szemléletesség élénkiti az  oktatás 

folyamatát, előmozditja a gyermek érdeklődésének felkeltését az 

uj anyag iránt. A gyakorlat az igazság kritériuma. Az az A1,iéleti 

megismerés teljes értékű, amelyet a gyakorlat igazolt, tehát a meg-

ismerési folyamat befejező része az ismeretek gyakorlati alkalma- 

zása. 

Az oktatás folyamatában mindez. ezközt fel kell használni arra, 

hogy tanitásunk szemléletessé váljon, aminek előfeltétele, hogy is- 
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merjük a szemléltetés módszereit. 

Azt a tanitási módszert amelyben a kisérletek és az egyéb szem-

lóltető eszközök bemutatása kizárólag a tanár előadásához kapcsoló-

dik demonstrációs előadó módszernek nevezi a szakirodalom. Hazánk-

ban elsó kimagasló képviselője Szijártó Miklós volt, aki ennek a 

módszernek az elterjesztéséhez járult hozzá többek között azzal is, 

hogy franciából leforditotta Ábrahám Henrik: Elemi fizikai kisérle-

tek gydjteménye cimU kétkötetes demonstrációs könyvét. Gondosan 

összeállitott demonstrációs könyvek jelentek meg ebben az időben, 

/Nagy L. József/"Bevezetés a demonstrációs fizikatanitásba", /Sz. 

Tóth Kálmán/ "Kisérleti vezérkönyv a természettan elemi oktatásá-

hoz" cimmel. 

Ennek a módszernek bevezetése igen nagy fejlődést jelentett 

a dogmatikus módszerrel szemben. A pedagógiai szakirodalom ma már 

ezélesköriten feltárta a demonstrációs előadó módszer hiányossága-

it, megállapitva azt, hogy a tanulók itt csak passziv szemlélői 

a kisérletiasztalon folyó munkának, kevés érzékszerveiket foglal-

koztatja, ezen felöl nem igényli önálló gondolkodásukat sem. 

1870 körül fejlődött k-i az a pedagógiai mozgalom, amely célul 

tiizte ki a tanulók öntevékenységének fokozását, amelynek eredménye 

a demonstráción alapuló kérdve-kifejtés módszere lett. Ez a mód-

szer amelynek alkalmazása a humánus tárgyak esetében eredményte-

lennek bizonyult a fizikában , ahol a demonstrációkkal kapcsolat-

ban  is és a fizikai gondolkodás sajátosságaiból következően is a 

kérdések alkjában történő  anyagfeldolgozás sok esetben természetsze-

rit, nem volt rossznak tekinthető. 

A tanulók aktivitásának fokozását ugy próbálták elérni, hogy 

biztositották számukra az önálló kisőrletezés lehetőségét. Kezdet- 
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ben  az óráktól függetleniil folyt a tanulók kisérletező munkája, ké-

sőbb fokozatosan beleolvadt a rendes tanitási órákba. Ebből fej-

lődött ki a tanulói kisérleteken nyugvó tanitási módszer. 

A felsorolt módszerek közül egyik sem olyan, amelynek kizáró-

lagos alkalmazása megfelelő lenne. A dogmatikus tanitási eljárást 

kivéve mindegyiknek vannak használható elgondolásai, amelyeknek 

az  anyag minősége szempontjából megválasztott helyes és nem egy-

szer több .6dazer kombii'fiójának alkalmazása biztositja az okta-

tás szemléletességét. 
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A szemléltetés lehetőségei a fizika tarvitásában.  

A szemléltetés az érdeklődés felkeltésének, a gyermek aktivi-

zálásának nagy lehetőségét rejti magában. Az idők folyamán a szem-

léltetésnek különböző módszerei alakultak ki, amelyek alkalmazása 

nélkül el seri  képzelhető  a modern fizikatanítás. A különböző mód-

szerek előnyei és hiányosságai jól ismertek. Az anyag minősőgétől 

tesszük függővé, hogy melyik módszer, vagy mely módszerek együttes 

alkalmazása biztositja a legvilágosabb megértést. 

A fizikában leggyakrabban jelenségeket, változásokat tárgyalunk 

ezért az a szemléltetés a legeredményesebb amely ezt a változást 

mutatja be tanulóinknak. A fizikai jelenségek mesterségesen törté-

nő felidézését kisérletezésnek nevezzük. A jelenség azonban nem min-

den esetben idézhető fel egyszerte keretek között, ilyenkor más szem-

léltető eszközökhöz folyamodunk. 

A fizikai kísérletnek az a célja, hogy a  mesterségesen elóál-

litott jelenséget a rendszeres és tervszerié vizsgálat számára hoz-

záférhetővé tegye, amelyek alapján a képzetek és fogalmak kialakit-

hatók ma-id a megfelelő törvények megállapithatók. A jelenségek mel-

lett megmutatja a megfelelő fizikai körülmények létrehozására alkal-

mas eszközöket, a jelenségek közötti kapcsolatokat. Kisérletet mu-

tatunk be akkor is, ha a már megismert törvények gyakorlati alkalma-

zását szemléltetjük. 

A kisőrlet rendeltetése a jelenségek bemutatásával az, hogy e-

lőkészitse a lehetséges következtetéseket enélkül, hogy ezt a tanár 

megtenné. A tanulóknak azt az igyekezetét kell felkelteni, hogy a 

látott jelenségek között a saját erej;:.ire támaszkodva keressékaz ösz-

szefüggéseket. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a tanulók maguk jöj-

jenek rá a képességeiknek megfelelő következtetésekre. 
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A fizika tanítása kieérletek bemutatása nélkül teljesen el-

képzelhetetlen, mert enélkül az óra dogmatikus jelleget ölt, a ta-

nulók ismeretei formálisak lesznek, amelyek alkalmazására képtelenek. 

Bármilyen élénk, szines legyen a leirásunk, ez semmikóppen sem he-

lyettesitheti a kisérleteket, mert ez olyan " mintha  szavakkal akar-

nánk elképzelést nyujtani a született vak számára a szinkép szine-

iről ." /Qorjacskin/ 

A tanitásnak tehát mindig kisérleteken kell alapulni, de nem 

szabad abban kimerülni. A fogalomalkotás, következtetés, törvénysze- 

miségek megállapítása, a történelmi, gazdasági vonatkozások felis-

merése, a munka utáni vágy felkeltése, mind értelmi és érzelmi mo-

mentumok, amelyekhez a megfigyelés a kisórletezós csak az anyagot 

szolgáltatja. A tanitásban indukciót és dedukciót is szoktunk alkal-

mazni. Ahhoz azonban, hogy deduktiv módszert alkalmazhassunk induk- 

tiv módon szerzett ismeretekre van szükség. 

A kisérletek nyujtanak módot arra, hogy tanulóink megtanulják 

érzékszerveik helyes használatát. A meglévő ismereteik alkalmazására 

szoktatjuk Őket azzal, ha a tanultak alapján valamilyen uj kisérle-

tet magyaráztatunk meg velük, ez  megmutatja  számunkra, hogy tanuló-

ink mennyire képesek a helyes következtetésekre. 

A tanár egyik nagy feladata az, hogy a bemutatható kisérletek 

közül a valóban szükségeseket gondos válogatással állapitsa meg, fi-

gyelemmel kisérve azt a szempontot, hogy az anyagrész fontosságának 

mértékével összhangban kell lennie a bemutatásra kerülő kisérletek 

mennyiségének. Éppen ezért " eáóadási kisérletként csak azokat a ki-

sérleteket mutatjuk be, amelyek a megismerendő jelenséget a legvi-

lágosabban állitják elő, amelyek a kérdéses fogalom kialakitásához, 

a törvény felismeréséhez, a leglányllgesebb alkalmazási területek 



-33- 

megértéséhez elengedhetetlenül szukségesek." /Makai L.A fizika tani-

tása. 86. 1./ 

A tapasztalat az, hogy a kisérletek kiválasztásában a legfőbb 

irányadók a tanulók, akiknek igényéről a tanár feleltetések alkal-

mával győződhet meg. Az osztály átlagos szinvonalához kell szabni 

a bemutatandó kisérletek mennyiségét. A bonyolultabb jelenség elem-

zése mindig jobban foglalkoztatja a jobb tehetségü tanulókat, mint 

a tul egyszerit, minden mellékkörillm'n tól megfosztott változás, mert 

ez a valósághoz mindig közelebb áll és problémát jelent számukra. 

A gyengébb tanulók kedvét viszont nem szabad elvenni olyan Összetett 

jelenségekkel, amelyek megértéséről már a probléma feltárásakor le-

mond, mert ugy érzi, hogy ez meghaladja szellemi képességeit és in-

kébb megpróbálja ao aként "hasznositani" idejét. Néhány ilyen tul ma-

gas szinti! bemutatás azt eredményezi, hogy az osztály egyik része, 

sokszor a nagyobb teljesen elszakad a tárgyalás menetétől 6s megta-

nulhatatlan tárgynak tekinti a fizikát. 

A pontos, rendszeres elemzés egy órán két esetleg három kisér-

letnél többnek bemutatását nem teszi lehetővé és indokolttá. Az asz-

talon felhalmozott sok eszköz különben is megosztja a tanulók fi-

gyelmét. Ezért ha van elegendő hely a tanteremben a kisérleti aszta-

lon kivid kell még egy asztalt beállitani, amelyen ellelyezzük az 

eszközöket, mert csak ugy tudjuk a tanulók figyelmét jól irányitani 

ha a kisérleti asztalon csak az az eszköz foglal helyet amellyel ép-

pen dolgozunk. Abban az esetben, ha erre nines elegendő hely, akkor 

az asztal egy sarkában kell elhelyezni azokat az eszközöket amelye-

ket nem használunk, mig a főhelyet a tárgyalás alatt álló eszköz 

számára tartjuk fenn. 

Természetesen a szertár felszereltsége erősen befolyásolja a 
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bemutatható kisérletek számát. Mig egy gazdagon felszerelt szertár 

következménye lehet a kisőrletekkel tulzsufolt óra, addig a gyenge 

vagy éppen hiányos szertár a kisérletek mellőzését vonhatja maga u-

tán. Bármelyik irányban következik be az eltolódás mindenképpen ká-

ros, mert az első esetben a jószándékból fakadó tulzás nehezíti a 

tanulók többségénél a megértést, mert nem látják a nagy adathalmaz-

ban a lényeget. A második esetben viszont dogmatikus órához vezet 

amelynek "eredményei" ismeretesek. 

A tanitásnéá alkalmazkodni kell a tankönyvhöz. Lehetőleg az 

ott leirt kisérletet kell bemutatni, de ha ez valamilyen  ok miatt 

lehetetlen, akkor a könyvben leirthoz legjobban hasonlitó kisérle-

tet kell kiválasztani. 

A bemutatott kisérletnek mindig a magyarázathoz kell kapcsolód-

nia, vagyis a kisérlet ne előzze meg a tanitási óra anyagát, de el 

sem maradhat órákkal tőle. Rendkiviil hibás az az elgondolás, amely 

több óra táblai rajzzal helyettesiiett kisérleti anyagát igyekszik 

egy óra alít utólagosan bemutatni, teljesen elszakitva a tananyag-

t61. 

Az előadási kisérleteknek alkalmazkodni kell a tanulók fizikai 

előismereteihez. Az általános iskolában minden az órákon előzőleg 

még nem használt eszközt ismeretlennek kell tekirtiani. A középisko-

lában azok az eszközök tekinthetők ismertnek amelyeket az általános 

iskolai tankönyvek feldolgoztak. Sokszor azonban még ezek az eszkö-

zök sem mind ismertek a falusi és tanyai iskolából származó tanulók 

eltett. 

A tanulók előképzettsége származhat előző tanulmányaiból és 

környezetébtS1. magasabb osztályu tanulót nem célravezető egyszerűbb 

kisérletekkel untatni, mig általános iskolai tanulót nem nekivaló 
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magasabb szinten történd következtetésekkel megérthető jelensége 

kel terhelni. 

A kísérletek Borrendjét ugy kell megválasztani, hogy a bony 

lultabb változást mindit egyezeriibb kiaérlet előzze meg és  ne fa 

ditva történjen a bemutatás. 

J'z ei yszerti kisérleti eszközök alkalaáea & z iskolsban mód 

szertani szempont. Minél egyszertihber. állit juk össze a kée.zöléke 

minél kevesebb a figyelemelvonó i'eleeleges részlet, egyszeribb e 

bemutatás eljárása annál világosabb u szemlélő tanulóban a jelen 

ség, amelyet meg; kell figyelnie és meg,; kell tanulnia. A saját ké 

tésti eszközök általában e6ynzertibbek a tanszergyár által k szite 

eszkbzöknél. Alkalmazásuk igen jelentős. 

k- 

o- 

- 

t, 

- 

ezi-

tt 

1. dbr 



-36- 

Az 1. ábra házikószités{i nyomó-kutat ábrázol amelyen a miikö-

dési elv magyarázható meg, mert a dugattyu mozgatásakor a valóság-

nak megfelelően mozognak a  szelepek. 

Az eszköz tehát legyen jól áttekinthető. A lehetőségekhez mér-

ten kerülni kell az olyan komplikált eszközöket, amelyeknél az al-

kotórészek szerepét nem lehet pontos an  követni. Ha elkerülhetetlen 

ilyen eszköz használata, akkor oélszorü a táblára felrajzolni az 

eszközt és ezen a vázlatos rajzon a müködési elv magyarázatát meg-

ismételni. 

Alapvető követelmény, hogy mindaz amit az előadó végez azt va-

lamennyi tanulónak pontosan látni kell. A megfigyelhetőség szempont-

jából az előadási kísérleteket két nagy csoportra oszthatjuk. Ob-

jektiv kísérleteknek nevezzük azokat, amelyek az egész osztály szá-

mára egyidejűleg megfigyelhetők. Szubjektív kisirleteknek nevezzük 

azokat aL:elyek csak egyedi megfigyelésre alkalmasak. Az utóbbinak 

igen kevés előnye  az egyéni megfigyelés közvetlen élménye mellett 

napromok hátránya van, éppen ezért arra törekszünk, hogy ha lehet 

ezeket átalakitsuk objektiv kisérletekké. 

Objektivvé tehető egy kísérlet akkor ha pl. a jelenséget meg-

felelő méretben mutatjuk be. /p1. demonstráció céljaira készített 

hőmérő, mérleg stb./ Kivetitéssel szeiuléltethetj':ik a kicsi és tá-

volról nehezen megfigyelhető jelenségeket. /p. az áramlás áraa ►O+ 

nalai hogyan kerülik meg az akadályokat./ Kivetitést alkalmazunk 

akkor is, ha a jelenség vizszintes síkb an  játszódik le./pl. egysze-

rüen szemléltethetjük a hullámokat kivetitéssel vagy az elektromos 

erővonalakat ricinusolajban usztatott buzadarával./ Általános tö-

rekvés az, hogy a vízszintes síkban elhelyezett berendezéseket i-

gyekszünk függőleges síkba áthelyezni. tUlöabsen jelentős azoknál 
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az elektromos jelenségeknél ahol az: áramkörök megfigyelése döntő. 

Az eszközök kellő megvílágitása mellett sokszor megfelelő hát-

teret kell alkalmazni. Gyakran a folyadékok megfestésével érjük el 

azt, hogy a tanulók jobban láthatják a jelenséget, egyszóval min-

den eszközt meg kell ragadni, hogy szemléltetésünk jól észlelhető 

változás legyen, amelyet tanulóink lehetőleg egyidejűleg mindenhon-

nan jól láthatnak. 

A bemutatott kisérletnek ténylegesen sikerülni kell, mert egy 

rossz kisérlet azonkivül , hogy lerombolja az egész erre a kisérlet-

re ópitett pedagogiai folyamatot, csökkenti a tanár tekintélyét, 

megrenditi a tanulók természeti igazságokba vetett bizalmát. A si-

keres kísérletezés elengedhetetlen feltétele a tanár elméleti kép-

zettsége, amely biztositja hogy ura legyen a kisérletnek, valamint 

megfelel technikai készsége amely lehetővé teszi, hogy helyes el-

gondolását sikeresen kivitelezze. Technikai készség nélkül az esz-

köz legkisebb hibája esetén is tehetetlenül áll vele szemben, s igy 

a szertár hamarosan hibás, hasznavehetetlen szerek halmazává vAlik. 

`inden ára előkészitésére nagy gondot kell fordítani. Az elő-

készitéshez tartozik a szertár megfelelő karbantartása, amely nél-

kül kísérleteink bizonytalanokká válnak. Az eszközöket mindenekelőtt 

föltétlen rendben kell tartani. A gyakorlatban legjobban a tananyag 

fejezeteinek megfelelő rendezettség vált be,  A lehetőség szerint 

minden eszközt rajzzal kell ellátni, néhány mérési adattal feltín.n-

tetve a kisérlet elvégzéséhez szükséges időt is. Az elromlott eszkö-

zöket a legrövidebb tdőn belül meg kell javitani, a  szertárban nem 

szabad hasznavehetetlen eszközöket felhalmozni. 

Az 6ra kisérleti anyaginak elókészitése azzal veszi kezdetét 

hogy az előzőekben felsorolt szempontok figyelembevételével össze-

állitjuk a bemutatásra kerülő kisérleteket. 
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Ha készen van  az eszközünk, akkor lehetőleg a bemutatás szin-

helyán a körülmények változtatásával célszerei többször elvégezni 

a kisérletet. Ha az eszköz nem müködik, akkor evitszedjük ds min-

den alkotórészét külön megvizsgáljuk. Ha nincs eszköz akkor a ta-

nár a saját elképzelése alapján állitja össze agy, hogy a módszer-

tani követelményeknek mindeni szempontból eleget tegyen. Az órán e-

setleges kudarc után a kisérletet meg kell ismételni a megfelelő 

javitási munka után. 

A bemutatott kisérleteket az általuk szolgáltatott eredmények 

szemvontjából két nagy csoortra osztju._. A kvalitativ kisőrleteit 

a változások minőségi lefolyását mutatják be, éppen ezért fogalom-

alkotásra használjuk fel őket. A kvantitativ kisérletek feldolgo- 

zásra alkalmas mérési eredményeket szolgáltatnak, ezek segitségével 

állapithat juk meg a fizikai törvényeket. ltalános iskolában a kvan-

titativ kisérletek számadatai sokszor zavaróan hatnak ni, felsőbb 

osztályban pont ezek segítik elő a megértést. Sppen ezért általá-

nos iskolában gyakrabban szerepelnek a kvalitativ xisérletek, mig 

a középiskolai oktatásban a caérőkisétletek lépnek előtérbe. 

Kvalitativ kisérleteket végzünk akkor ha a jelenség lefolyása 

érdekel csak bennünket és mennyiségi összefiggésekre nincs szükség. 

Sokszor mérókisérletet készitünk elő jól áttekinthető az elvet pon-

tosan szemléltető  kvalitativ kisérlettel. A megismert fizikai jelen-

ségek, törvények gyakorlati alkalmazásait is kvalitativ kisérlettel 

mutatjuk be. Nagy didaktikai jelentőségük abban van, hogy uj fogal-

mak alakitására használhatjuk fel őket. 

" 	 az előadási mérőkísérleteknek nem az a célja, hogy a 
tudomány számára szolgáltassunk mérést adatokat, hanem az, hogy va-

lószinüsitsék a tanulók előtt a kutatók által körültekintő és gon- 
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dos m5résekkel kapott eredményeket és érzékeltessék, bemutassák a  

mérések t(:ri;leges megvalósitásának módozatait."/Makai L. A fizika 

tanitása. 95.1./ Mérőkisérletet akkor mutatunk Se, ha célunk vala-

milyen törvény megállapitása, vagy pontos fizikai állandó neghatd-

rozása. Ha fizikai törvényt akarunk  megállapítani, akkor a szerep-

lő mennyiségeket tervazerüen változtatjuk ás az igy kapott eredmé-

nyeket táblázatba foglaljuk, grafikont készitünk. A fizikai meny--

nyiségek vagy állandók számszerb. meghatározásánál a törvény már is-

mert a tanulók előtt, csak a benne szereplő állandó értéke nem. 
g 2 

/pl. sas -t összefüggésben a "g"órtéke./ Nagy jelexttősége az, hogy 
2 

ezeket az állandókat fizikai tartalommal tölti meg. A tanulók talá-

lékonyságát növeli, ha meg autat j ak, hogy egy mérést többféle módon 

valósíthatunk meg. 

Világos fogalmak kialakitásának ér'iekiban ritkább esetekben 

fordulunk olyad esetek bemutatásáhoa, amelyeknél szemléltetendő je-

lenséget nem az abban ténylegesen szereplő fizikai testek vagy ezek 

alkotórészei mutatják be, hanem azok modelljei. Ilyen modellkieér-

leteket mutatunk be akkor ha pl. a Brown féle mozgást akarjuk tanu-

lóinkkal alegértetni ahol az anyag  molekulait ólomsörétek helyette-

sitik. 

Ritkán szerepel a tarvitásban az u.n. gondolatkisérlet, amely-

nél természetesen semmiféle kieérletí eszközt nem alkalmazunk, de 

mindig hivatkoznunk kell ténylegesen elvégzett kisérletekből eredő 

tapasztalatokra. Gondolatkisérletet alkalmazunk a hő mechanikai 

egyenérték rek kiszán:itására amely Robert Mayertől származik. 

A gondoraan előkészitett kis`rletet ezután a felkészülés során 

beillesztjük az uj anyag feldolgozásának menetébe. Tekintettel arra 

hogy a kisérlet a természetnek feltett kérdés, az eredmény mindig 
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valami probléma megoldását jelenti. Ebből következik, hogy e kisér-

let  elvégz4st megelőzi a probléma felvetése, amely a legtöbbször 

az előző tanitási anyagból következik, vagy a mindennapi életből 

ismert fizikai tény. Ha ezek a lehetőségek nem állnak fenn akkor 

a tanár maga veti fel  a  problémát. A probléma felvetése már követeli 

a kisérletet. Először tájékoztató jellegű kisérletet szoktunk bemu-

tatni, amely a jelenségek tanult csoportjának alapvető, legjellem-

zőbb vonásait fejezik ki a legvilágosabban. A bevezető kisérlet nem 

oldja meg  a legtöbb esetben a problémát, hanem részletesebb vizs-

gálatokra ösztönöz. 

A kisérletek bemutatását ugy készitjük elő, hogy tanulóinknak 

megmagyarázzuk az alkalmazott felszerelés szerkezetét, megvilágitva 

azt is hogyan történik majd a jelenség előidézése. Ha a felszere-

lés minden részének rendeltetését megmegyaráztuk a megfelelő szak-

kifejezéeekkel, meg kell byőződnUnk arról, hogy tanulóink az addig 

elaondottalat pontosan értik, minden elnevezés az sírnak megfelelő 

helyes elképzeléssel társul. 

A kisérlet előkészitéeének alapvető feladata akt, hogy a tanu-

16k a következő induktiv folyamat során aktivan tudjanak gondolkod-

ni. Képesek legyenek arra, hogy a tanár által megfelelő szempontok 

szerint változtatott kisérleti feltételek alapján a tapasztalt vál-

tozásokat logikus gondolkodás utján magyarázzák. A lehetőség szerint 

minden tanulót saját gondolkodása vezesse arra az eredményre, amely-

re a tanár jut, egyébként a tanuló nem  érti meg a jelenséget, asz- 

ezivan fogadja a tanár gondolatmenetét. 

Ezután kerul sor a jelenség előidézésére, amelynek során nem 

mulasztjuk el azt, hogy a tanulók figyelmét a kisérlet közben a leg-

lényegesebb változásokra irányitsuk. dinön fel kell hivni a figyel- 
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met arra ha a jelenség valamelyik feltételét változtatjuk, megea-

litve, hogy a változtatás milyen irányban történik. A kisérletek 

bemutatásával e16késziti a tanár a talajt a következtetésekre anél- 

kül, hogy ezeket 6 maga levonná. Ez lehetővé teszi, hogy a tanulók 

maguk jöjjenek rá a képességeiknek megfelelő következtetésekre. Az 

igy  bemutatott kis rlet együtt él az anyaggal, minden mozzanata szer 

vesen kapcsolódik az uj anyag feldolgozásához. " Ilyen körülmények 

között a demonstráció nem lesz egyszerit illusztráció, hanem a meg-

oldásra váró fizikai probléma megoldásónak bázisa."/Makai L. A fim 

ka tanitása. 93.1./ 

A kisérletet követő magyarázatnak az a célja, hogy a konkrét 

érzékelősről megvalósitsuk az:Áttérést az absztrakt gondolkodásra. 

A magyarázat során azokat a benyomásokat amelyek a tanulókat érik 

át kell alakitani általános érvényti fogalmakra, megmutava a tanu-

lóknak azt hogy a bemutatott kisérletet a nagyezámu azonos  jelen-

ség egy példájának tekintsék. 

Az egyeditől az általánoshoz vezető induktiv folyamat, amely 

az 416 megfigyeléstől az absztrakt gondolkodáshoz vezet az óra leg-

fontosabb része amelyre különös gondot kell forditani a nevelőnek. 

Az általános érvényű tétel tehá, ne legyen csak megtanult anyag a- 

nélkül, hogy a tA ulóknak világos elképzelésük lenne a tények össze-

függéséről, 4s a  gondolkodásnak arról a logikus utjáról, amely lepe-

tövé tette a törvény megfogalmazását. 

A  tanitásban gyakran ker. sor arra,  hogy  a kisőrleti eszkö-

zöket a tanulók kezébe adjuk. Ilyen lehetőség kin4l'-cozik pl. a fe-

leltetés alkalmával, amikor megkivánjuk tanulóinktól, hogy az órán 

látott kisérletat isa'tel je meg. Ez főleg rövidebb időt ig'nyl6 kva-

litativ kisérleteknék valósithatjuk meg. Ha a tanuló tudja, hogy 
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az eszközökkel is kell dolgoznia a telelés közben, akkor figyelme-

sebb lesz az  órán, érdeleltebb; válik a tanári demonstráció akti-

vabb követtisőben. Nagy előnye, hogy a tanulókat hozzászoktatja az  

eszközök kezeléséhez, bevezeti Őket a kisérletezés technikájába, 

biztositja a közvetlen érzékelést ós ezen keresztül a tapasztalat-

ra épitett képzet 48 fogalomalakitást. Azokban az iskolákban ame-

lyekben a  fizika  tanitása kisebb óraszámban történik ez a módszer  

még fokozottabb jelentőségiU, inert ezekben a tanulói kisérletezésre  

nincs inds. lehetőség.  

A fizika tarvitása csak akkor lehet kielégitő, ha  az  mindvégig  

kisérleti alapon nyugszik, vagyis a tarár bemutatja az órán a ki-

sérleteket, a tanulók számára pedig fizikai Iyakorlatokat szervez.  

A cél az, hogy emír a gyakorlatok amelyek lehetővé teszik a tanu-

16k ssáiaára a közvetlen észlelést elmélyitsék, gazdagitsák a tanu-

lók ismereteit, ezoket; az ismereteket  

hogy alkalmazhatók legyenek a gyakorlatban. A tanulók a készségek-

re fokozatosan az ismeretekkel együtt tesznek szert és ezek a gya-

korlat utján alakulnak, fejlődnek  ki.  

Az anyag egyes részei lehetővé teszik, hogy az uj anyag fel-

dolgozásakor az egyész «sztály megfelelő vsoportokra osztva végez-

ze el a kisérleteket. Ez az oktatási forma azt jelenti, hogy a ta-

nár felveti a problémát ős a megfelelő utbaiguzitások után a tanu-

lóknak kell a rendelkezésre álló eszközök segitségével megvizsgál-

ni a jelenségeket. A kisérletek endményeit ezuLán a tanár feldol-

gozza az uj anyag tárgyalásának folyamán. Ennek az óratipusnak az 

a jellegzetessége, hogy teljesen együtthalad a tananyaggal, elvá-

laszthatatlanul illeszkedik az uj anyag feldolgozásának menetébe. 

Az ilyen tipusu ára, amikor a tanulók frontális munkát végeznek,  

hatókonyakká tegyók, u ~-,y,  
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ami azt jelenti, hogy az egész osztály egyszerre, azonos tipusu 

felszereléssel ugyanazt a munkát végzi már fizikai gyakorlati órá-

nak tekinthető. A frontális gyakorlatok az ismeretszerzés legfon-

tosabb tényez3ivel rendelkeznek, eleykttal lehetővé teszik, hogy 

fontos elemi gyakorlati készségeket és képess4geket slakitsunk ki 

a tanulókban. Nagy előnye az, hogy a tanulók által elkövetett hi-

bák hamar felfedezhetők 48 igy a megfelelő utmutatások segitségé- 

vel azonnal javíthatók. 

Frontális kiaérleteket végeztethet a tanár p1. a  következő  

témaköröknél.: hosszuság, terh et, térfogatmérés, uszás hírvényé-

nek igazolása, Ohm  törvény vizsgálata, elektromágnes gyakorlati al-

kalmazása stb. Ez az oktatási módszer nagy igényeket támaszt a szer• 

tárral szemben, nagyraennykségil azonos tipusu felszerelésre van szűk. 

ség. 

Az eszközökkel szemben támasztott elsődleges követelmény az, 

hogy e gyszeriiek legyenek, lehetőleg szétszednetóek, hogy az egyes 

alkatrészeket más eszközökben is fel tudjuk használni. A tárolást 

olyan szempontok szerint kell megoldani, amely lehetővé teszi a 

felszerelések gyors  kioszt€sát, illetve elrakását, az eszköz eset-

leges hiányának vagy gyenge állapotának észrevételét. 

Frontális gyakorlat tárgyát nem képezheti olyan munka, amikor 

a feladat pl. a hang hullámhosszának meghatározása, ilyenkor min-

den csoportnak használni kellene a hangforrások _.t 4s az igy előálló 

körUlmények kbzött aligha lehet megfigyel`seket tenni, méréseket 

végezni. A gyakorlatok kiválasztása tehát nagy körültekintést igé— 

i;ysl,'aarelynek során a módszertani szempont rrellett figyelemmel 

kell kisérni az egyes gyakorlatok elvégzősének technikai kóríilmé- 

nyeit. 
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A frontális gyakorlatok elvégzése során a tanulók olyan kész-

séfiekre tesznek szert, amelyek lehetővé teszik, hogy eredményesen 

használják az egyszeri! mérőműszereket, a mindennapi életben és a 

technikában gyakran előforduló eszközöket, képesek legyenek arra, 

hogy kapcsolási rajz alapján egyszerű áramköröket állítsanak össze, 

valamint megfigyeléseik eredményeit táblázat és grafikon alakjában 

rögzítsék. 

Figyelembe véve a frontális gyakorlatok előnyeit megállapit-

hatjuk azt, hogy a középiskolában mégsem érhetjük be kizárólag ilyen 

tipusu gyakorlatok szervezésével.A frontális gyakorlatok a gyakor-

lati képzésnek csupán első, de elengedhetetlen szakaszát jelentik, 

amely nem elegendő az általános gimnáziumot végzett tanuló számára. 

A cél az, hogy a gimnáziumi tanulók olyan ismeretekre tegyenek szert 

amelyekkel a termelő munkában viszonylag rövid szakképzés után meg-

állják a helyüket. Ezt a célt kell szolgálni a fizikai gyakorlati 

óráknak, ezért kell ezeket az órákat a gyakorlati készségfejlesz-

tis szolgálatába állítani. A ,politechnikai készségek közül azok tar-

toznak ide, amelyek szoros kapcsolatban vannak a fizikával. A gya-

korlati órák feladata, hogy az előzőekben kialakitott készségeket 

tovább fejlessze, valamint uj készségeket alakítson ki. 

A gyakorlati órák során állandóan szükségük van aanulóknak 

különböző anyagmegmunkáló szerszámokra. A tanár ezeken a foglalko-

zásokon ellenőrizheti  ezeknek a szerszámoknak helyes használatát. 

A szerszámok használatának készségeit " akkor tekinthetjük kiala-

kitottnak, ha a tanitványaink el tudnak végezni egyszeriebb fa és 

fém munkákat, valamint a mindennapi élet leggyakoribb elektromos 

szerelési munkáit," / Makai L. A fizika tanításall. 46.1./ 

Fejlettebb munkát végeznek a tanulók a tizika szakkörökben. 
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A fizikai szakkör célja, hogy a munkában résztvevő tanulók fizikai 

~ s technikai, elméleti és gyakorlati ismereteit elr_:lyitse, szak-

irányu jártasságát fejlessze.  

Megállapitható, hogy a tanulói kísérleteket mindig a tanár e16-

adási kisérleteire kell alapozni. A tanulói kisérletezés semmilyen 

körülmények között sem teheti feleslegessé a tanári demonstrációt, 

sőt annak fontosságát rendkivüli mértékben megnöveli. 

Eldöntött tény, hogya tanár és a tanuló kiséletei képezik a 

fizika órákon a szemléltetés döntő réstét, de a demonstráció nem  

a szemléltetés egyetlen eszköze. Vannak olyan változások, amelyeket 

jellegüknél fogva nem mutathatunk be és vannak olyan anyagrészek is 

amelyek természetüknél fogva nem szemléltethetők kisérlettel. A ta,-

nitás során ilyenkor a szemléltetés egyéb eszközeit használjuk fel 

Abban az esetben, ha a természetberAbemutatható szemléltető esz4 

köz nem áll rendelkezésünkre akkor szemleltetésre képeket, rajzokat 

fényképfelvételeket használunk fel. A képek és rajzok nagyon hasz-

nosak arra, hogy az egyes technikai berendezések külső alakját, szer 

kezetit esetleg különböző metszetekben megismertessék a tanulókkal. 

LÉGLÖKÉSES MOTOR  

2. ábra.  
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Vannak olyan esetek amikor nélkülözhetetlenek a képek bemutatásai 

pl. a léglökéses motor működésének magyarázatánál. Az itt bemutat-

ható kép látható a 2. ábrán. Ezeket a szemléltető képeket legtöbb-

ször magyarázó szöveg kiséri. 

Alkalmasak a képek arra, hogy segitségükkel technikai beren-

dezésekről helyes fogalmakat alakitsunk ki a tanulókban. 

A termelés egy bizonyos részének vagy a vizsgált fizikai folya-

mat  egyes  fázisainak bemutatásánál is alkalmazunk képeket. Abban az 

esetben, ha nem rendelkezünk bemutathatd modellel akkor az egyes 

berendezések mü.ködési elvét is képekkel szemléltetjük. A 3. ábrán 

látható kép alkalmas arra, hogy a kutak működésekor a szelepek moz-

gását magyarázzuk rajta a t anulóknak. 

Sz ívdkut 

 

Nyomókut F ,ror -labda 

             

          

          

          

          

          

          

          

          

             

              

3. ábra. 

Ezeknek a képeknek az az igen nagy előnyük, hogy a gépeket 4s be- 

rendezéseket vázlatosan azok leglényegesebb alkatrészeinek feltün-
tetésével ábrázolják. 

Vannak olyan képek amelyek arra helyezik a fő sulyt, hogy az 
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3 v;zszinfes v magass891 vezársik 	6 oldalkormány  
7 cavró kormány  
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egyes eszközöknek működés szervpontjából lényeges részeit mutassák  

meg. A 4. ábra ilyen képet mutat be.  

/ 

4. ábra.  

Sok esetben fordulunk ahhoz a módszerhez, hogy képsorozatot 
 

kószitUnk. Ezek a jelenséget fejlódésükberi azoknak különböző sza-

kaszában mutatják be. Kiilönösen akkor értékesek at igy készített  

képsorozatok, ha a tanulók és a tanár közös gyüjtómunkájának ered-

ményei.  

A faliképekhez tartoznak a tudósok és feltalálók arcképei. A  

kén alatt a név és évszám mellett célszerű olyan rövid életrajzot  

elhelyezni amely tartalmazza munkásságuk eredményeit.  

Azok a kismóretü képek amelyek messziről nem láthatók episz-

kópos vetitéssel szemléltethetők. Ennek a vetitésnek valamint a di-

aszkópos vetitésnek fogyatékossága az, hogy a tantermet el kell  

sötótiteni ami rendetlenkedési lehetőséget ad a tanulóknak. /z igy  

kivetitett kép megvilágitása elég gyenge, az ernyőn sokszor durva  

foltok, vonalak jelennek meg amelyek a rajzon szabad szemmel nem  
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láthatók.  

41ind a ki$zvotleniil szeialélhete, mind a kivetitésre kerd16 kő-

peket ugy kell mogválo;?;atai, hogy azok az esztétikai ó 3 didaktikai  

követelményeknek mogfelel jenek.  

A  diapozitivek vetitér e cadr bizonyos fokig el6nyiieebb az episz-

kópos vetítő anél, mert as igy kapott kép nem olyan fónyszegány. B-

16nye a fali képekkel eaeaben az, hogy elég nagym retii amelyet as  

oeztóly minden tanulója jól láthat.  

bzerléltetó képeknek tekinthetek tágabb értelemben a  t.rbl4zatok  

is, amelyek leggyakrabban a tankönyvben található adatanyagot tar-

ta1m zzrík. d tankt5nyv tdblázatai ktixill azokat készit jük el nagyobb  

méretben amelyek a  legfontosabbak, valamint azok emalyek  példaol-

dások során gyakri,n szerepelnek. Ilyen táblázatok litkailik as 5. 6.  

7. ábrákon.  

Dfri3a.a_ts ~ruSTok,og2af S rzvorrz ósok.  

11 >9 Xrilifkus V-z.bosh = 
 ___ 	

aeeGalrrz, - 268 2  

11eo;z. -228 20  

&go z  -122  36  

3Ca}{zlon - 6 3 41  

Xenon_  + 15 43  

la. -67zan +104,5 — 

őPdmgiist - 210 1 0  

O.xigásZ -119 38 

Jliirogsirz -14 7 25  

lltet3zdn Cőe„ - 82 35  
GletPzlhrt 	Cz 2e, + 32 3?  

.&otuSrt. C,ap, + 97 34  

&.►tc'arz. 	C„ae„ +150 28  

5. Om  41s Moira  
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7. ábra.  

Az elektromágneses hullámok táblázata a tanulók számára lát-

szólag egószen kdlöná116 hullámok között teremt kapcsolatot.Azért  

fontos ezeknek a táblázatoknak az elkészítése, mert igy az irányi•-

tott megfigyelés egyöntetűen megvalósithatá és a tanár magyarázatát  

könnyen követhetővé teszi.  

A számadatok az általános iskolában még keveset mondanak a ta-

nulóknak ezért itt gyakran alkalmazhatók a diagrammok. Magasabb osz-

tályokban a számadatok már jobbtan beszélnek a tanulók számára, ezért  

a diagrammok alkalmazása feleslegessé válik.  

Fizikai mennyiségek közötti összefuggéseket grafikonnal is  

szemléltethetiink. különösen akkor alkalmazhatjuk őket eredményesen,  

ha a törvény kisérleti uton nem közelithető meg.  

Amikor egy fi:,ikai folyamatot meghatározó számadatok segiteé-

gével készitett grafikont vesz vizsgálat alá a tanár, akkor a tanu-

lóknak szemléltető képet adhat a folyamat függvénytermészetéről.  
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A mozgások vizsgálatánál gyakran használunk a 8. ábrán látható gra-

fikont, melyet célszerű a tanulókkal is elkészittetri. 

S. ábra. 

Az órákon ritkán folyamodhatunk ahhoz, hogy a tanult tárgya-

kat, gépeket bemutassuk méreteik, általában nehéz mozgathatóságuk 

miatt. Fontos gébalkatrészek szemléltetősét mintadarabok bemutatáw 

s4val oldhatjuk meg. Ilyen mintadarab pl. a golyóscsapágy amelyet 

eredeti alakjában mutatunk be. A surlódáe tárgyalásánál a golyós-

cipágy bemutatása biztositja, hogy a tanulókban helyes fogalmat a-

lakit ki a tanár, niig az esetleges kép alapján történő magyarázat 

nem ad felvilágositást működéséről. 

Ha egy mód van rá olyan móretü alkatrészt szerezzen be a tanár 

szemléltetéshez amelyen kényelmesen tud magyarázni. Az ábrán,/9.ábra, 

látható golyóscsapágy méretőnél fogva az osztály távolabbi pontja-

iról is igen jól látható. 

Vannak bizonyos esetek amikor a mintadarabokat preparálni kell 

a jobb áttekinthetőség érdekóben./pl.az elektroncső anódlemezét 
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telhasitjuk, :sog a ' iió szerkezet 14tható legyen./ 

9. ó.bra 

i'ontoa a tanult tárgy bemutat€;sa ha azt méretei lehetővel teszik 

Könnyen megvalúsitható ez a mérii:szerekr.il. /10. ábra/ 

A gépek bemutatása helyett jól alkalmazhatók a különböző mo-

dellek, amelyek a gépek szerkezetének,  railködési elvének megértését 

segitik elő. A  modelleket alkalmathatóuáguk szerint három nagy cso-

portra oszthatjuk. Az ele'3 csoportba tartoznak azok, :.melyek a gé-

pek müködéaét mutatják meg. Ismerünk olyanokat, amelyek <. valódi 

eszközök müködó kiceinyitett mágiai. Ilyen pl. a 11. ábrán látható 

gőzgéli, amely tehát külsejében ishasonlit a valódi nerandezésre. 

: zek a  modellek  kevde szertúrban találhatók meg  ritka 	 ic és drá- 

gaságuk :nett. 



•:.%7 	:.' • 'T" 

lo.dbra. 

11. ábra 
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Olyan miíködő modelleket ima eredményesen tudunk alkalmazni, a-

melyek kUlsó alakban nem egyeznek meg a valódi eszközökkel, eg;}rsze-

riisitett szerkezetisek, kimondottan az oktatás száméra készUltek. 

Sok olyan alkatrész is látható rajtuk amely a valódi eszköznél csak 

szétszedéskor válik láthatóvá, ezért a szerkezet  magyarázatára a 

működési elv megértetésére igen alkalmasak. Ilyen pl. a 12. ábrán 

látható szivó—kut modellje, amely valóban alkalmas a szerkezet meg-

mutatása mellett a miikkádós szemléltetésére is. 

12. ábra. 

3zánd:"skosan leegyszerdsitett szerkezetei a miiködés elvének be-

mutatáaára alkalmas modell látható a 13. ábrán. A forgóhengeres 

légszivattyunak az ábrán látható modellje a henger forratásakor 

valóban szív amit ugy tudunk bebizonyitani a tanulóknak, hogy egy 

meggyujtott cigarettát a nyíllal lefelé jelzett csőbe helyezve 
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"el.sziv" miközben a másik oldalon "ru j ja" 	fiisttit. 

13. ábra. 
A modellek második csoportjába tartoznak azok, amelyek nem 

maik idnek, de a g4p főbb mozgásának utánz .sóra alkalrnasak.ayakran 
alkalmazzuk a gőzgép heneréról készitett szerkezetet és miiködést 
szemléltető modellt amelyet a 14. ábra mutat. 

14. ábra. . 
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Ezek a tipusu modellek a szerkezet mellett megmutatják az alkatré-

szek mozgását mUködés közben. Ilyen a 15. ábrán látható robbanó-

motor  modellje  is. 

15. ábra. 

16. ábra. 
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Ebbe a csoportba tiar i,ozik ü it), 	lótható modell is amely  

a gyűjtőlencse által alkotott kép helyzet€ro ás nagyságára ad fel-

vilá;oaitást. A fénytani kisrrlet bemutatása után amelynek során a  

tárgy helyzetének változtatásával felfogtuk a keletkezett képet, 
 

célszerei ennek a modellnek bemutatása. A tárgy a modellen egy gyer-

tya, helyzetének változtatásával a belőle kiinduló "sugarak" azon 
 

a helyen metszik egymást ahol a kísérlet folyamán a kép keletkezett. 
 

Igy jól bizonyítható az, hogy valódi kép keletkezéséhez legalább 

két sugár metszése szükséges. 

A modellek harmadik ti.usá,ba tartoznak azok, amelyek csupán 

az alak és szerkezet bemutatására alkalmasak. Ilyen pl a fül mo- 

dellje.  

Ez a csoportosítás természetesen nem jelent szilárd elhatárolást 
 

mert vannak olyan modellek amelyek a kUlönböz?S tipusokba tartozó  

tulajdonságokkal rendelkeznek.  

A szemléltető eszközök jól alkalmazható csoportjába tartoznak  

a gyüjtemények.  

1~. airs  
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A gyti jteménvek lén7•egében bizonyos mintadaraboknak egységes szem- 

pontok szerint kizálasztott és összeállitott készletei, amelyeket 

oktató célra válogattak össze. A gyüjteményeket felhasználhatja 

a tanár arra, hogy a gyártási folyamatok kiindulási és végtermé-

ke mellett megmutassa a különböző szakaszokban elMállitott alkat-

részeket, a pontos szerkezetet az eszköz szerelési sorrendjét. 

Ilyen tipusu gyűjtemény látható a 17. ábrán, amely az elektronosó-- 

gyártás fokozatait mutatja meg. 

A gyűjtemények másik csoportjába tartoznak azok, amelyek a 

tanulók anyagismereti tudását mélyitik el. Ilyen gyiijtemény készit-

hető pl. a szigetelő anyagokról, a kristályos és amorf testekról 2  

stb. 

A szemléltető eszközök egyik legéertékesebb fajtája a film. 

Előnye az álló képekkel szemben, hogy a jelenségeket, gépek miikö-

dését mozg'sakban mutatja be. Ezzel magyarázható me g;, hogy a fi-

gyelmet maximálisan leköti és az esetek jelentős részében olyan 

élménysze.riiséget biztcsit, ami a hozzákapcsolódó ismeretek tartós-

ságát aegiti elő. 

A filmeknek igen nagy jelentősége az, hogy olyan folyamatok, 

helyzetek bemutatására is alkalmas, amelyeknek a megismerése e-

gyébként nehezen vagy egyáltalán nem lenne lehetséges. A termé-

szetben készült felvételekkel kapcsolatban két igen fontos lehe-

tősége van a filmnek. Ezek közül az egyik a mikrofelvétel amely 

a tárgy képét erősen felnagyitva mutatja meg. /pl. Brown féle moz-

gás./ A másik lehetősége az, hogy filmek segitségével szewléltet-

het jük azokat a folyamatokat amelyek a valóságban olyan gyorsan 

vagy lassan zajlanak le, hogy részleteikben nehezen vagy egyálta-

lán nem volnának megfigyelhetők. 
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A  természeti jelenségeket bemutató filmeken kivül gyakran 

alkalmazhatók a különböző tárgyakról,berendezésekről, üzemekről 

készült filmek, amelyek  lehetővé teszik, hogy a tanár a folyama-

tokat mozgásukban szer_1u ltesse. Olyan munkafolyamatok szemléltet-

hetek filmekkel, amelyeknek megértése a politechnikai képzettség 

szempontjából igen lényeges de magukban az üzemekben nehezen kö-

zelíthetők meg. Nagyon értékesek azok a filmek amelyek a folyama-

tok elvét mutatják be. Ezekben az esetekben a képeket müvészek ál-

tok készített képekről vagy modellekről veszik fel. 

A filmvetités elmarad  jelentőségében a természetben törtónó, 

tehát a kisérleti megfigyelősek mögött, éppen ezért nem használ-

hatja a tanár a kisérletek helyettesitésére. 

A filmek alkalmazásával kapcsolatban bizonyos didaktikai ne-

hézségek merülnek fel, amelyeknek oka, hogy a film egy-egy óra a-

nyagán tulnövd fizikai vagy technikai kérdést dolgoz fel a legtöbb 

esetben. A filmeket anyagfeldolgozás szempontjából két nagy cso-

portra oszthatjuk. Egyik csoportba tartoznak az u. n. tematikus 

filcnek, amelyek azzal a célall készülnek, hogy egy kérdést teljes 

egészében magyarázzanak meg. Ennek érdekében minden lehető esz-

közt felhasználnak a szemléltetésre a mozgó képeken kivül a fény-

képek és modellek ábrázolásait is,  sőt  bemutatják azokat a kisér-

leteket is amelyeket az órán végezhet a tanár. 

A másik csoportba tartoznak a rövid filmek amelyeket a tanár 

az órán annak illusztrálására mutat  he,  amiról éppen beszél. Ezek-

re jellemző rrividségtik , mig a altiolk tipusba tartozó filmek gyak-

ran 30-40 percnél nagyobb időt is vesznek igénybe.  

A film a szemléltet:: esz':özöknek egyik fajtája, amelynek fel-

adata a fizika valamelyik részének szemléltetése, éppen ezért tel- 
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jesen aló kell rendelni az óra pedagógiai folyamatának, amelyben 

tehát nem tehet szert döntő  jelentőségre, ami azt jelenti, hogy 

nem határozhatja meg az 6ra módszertanát. 

A film sajátosságaiból következik, hogy nem simul egy adott 

óra anyagához, bizonyos mértékben mindig önálló marad, ezért al-

kalmazási körilményeit kell nagy gonddal megválasztani. Minden 

filmbemutatást a tanár megfelelő magyarázatának kell kisérvi. 

Azok a fizikai jelenségek amelyeknek bemutatására filmet kell 

alkalmazni viszonylag kisez{muak, mert semmiesetben sem lehet a 

kisérleteket, a reális jelenségeket vetitéssel helyettesiteni még 

akkor sem, ha ezeket a képeket a valóságról készitették. Sok eset-

ben körülményesen megvalósítható üzemlátogatást helyettesithetünk 

velük. Meggyőzöbb erővel, pontos rendszerbe foglalva, minden mel-

lékmozzanattól mentesen mutatja be a tanulóknak a termei si fo-

lyamatokat, ami esetleg nem eléggé mélyrehatóan tárul fel az ü-

zemlátogatás alkalmával. 

"A tanár táblai rajzai is a szemléltetés szolgálatában álla-

nak és a hovatartozás tekintetében a táblai rajzokat nyilvánvaló-

an a grafikai szetléltetd eszközök csoportjába sorolhatjuk." Ma-

kai 1. i.r. 109.1./ A rajzok és ábrák annyira elterjedten alkal-

mazott segédeszközök, hogy teljesen elképzelhetetlen a fizika ta-

nitásának olyan módja, amelyben a tanár nem alkalmaz rendszeresen 

magyarázó rajzokat. A magyarázó rajzokra akkor is szükség van, ha 

a tanulók a természetben látják a bemutatott tárgyakat, jelensé- 

geket. A tábla abban az esetben, ha kisérleti eszközként akarjuk 

szerepeltetni valóban keveset tud nyujtani, de nagyon hasznos se-

gédeszköz, ha munkaeszköznek tekintjük. A tábla és a füzet fela-

data, hogy vázolja az órán alkalmazott kisérleti eszközöket, rög- 
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zits e a jele:. aek lrnyegét, emelje ki a megtanulaaidó anyag leg-

fontosabb részeit, adjon helyet a tanul'$ által elvégzett mérések 

eredményeinek. 

Azok a rajzok amelyek tankönyvekben vagy más táblán szemlél-

tethetők, tulnyomó többségükben valamilyen fizikai folyamat ered-

ményét mutatják meg, tehát sztatikus jellegüek igy  nem  állapit-

hatjuk meg  segitségükkel, hogy milyen változások Oátszódtak le. 

Ezekkel a rajzokkal szemben a táblai rajzok igen nagy előnye, hogy 

a meghatározott módszertani sorrendben elkészitett rajz a tanulók 

szeme előtt nő, bontakozik ki. A jelenség vagy készülék szerkeze-

tének megmagyarázása erősen leegyszerűsödik azáltal, hogy a megfe-

lelő ré:~zekból logikai sorrend szerint épitjük fel a rajzot ami e-

1 segiti azt, hogy a tanulók figyelmet az adott időben csupán a . 

rajzolt részre irányitsuk. 

Abban az esetben, ha feltétlenül szükséges, hogy a tanár va-

lamilyen folyamat menaibit ábrázolja, akkor a test állapotát a fo-

lyamat előtt, után sőt  valamilyen közbülső állapotban is kell áb-

rázolni. Egy szemléletes táblai rajz sok esetben jobb eszközt 

nyujt az adott kérdés magyarázatához és megértéséhez mint a ter-

jedelmes szóbeli magyarázat. 

A. j61 elkészitett rajz néhány magyarázó felirattal ellátva 

sajátságos"grafikai fogalmazványnak" tekinthető, amely nemcsak az 

anyag tudatos rögzitését segiti elő, hanem nagyon eredményesen 

használható segédeszköz az anyag ismétlésénél. 

A táblán rajz vagy szöveg formájában szerepelnie kell az uj 

anyag feldolgozása közben tett minden jelentősebb megállapitásnak 

és az eredményhez vezető  ut minden fontosabb mozzanatának. 

A táblára kerülő rajzok lehetnek szerkezetet ábrázoló, vagy 



-62- 

a jelenség lefutását megmutató rajzok. Minden rajznak néhány köve-

telményt kell kielégiteni. Mindenekelőtt tudominyos szempontból 

föltétlenül kifogástalannak kell lennie. Igen fontos követelmény, 

hogy a rajz a lehető legegyszerűbb legyen, azért hogy a tanulók 

mind tanulás, mind pedig felelés közben megismételhessék azokat. 

Ezért alkalmaz a fizika tanitása egyezményes jeleket, amelyek segi4-

ségével a rajzok elkészitése nem igényel különösebb rajzkészséget. 

A rajznak minden esetben a ténylegesen használt eszközt kell 

ábrázolnia. A táblai rajz tehát nem jelentheti a tankönyv ábrájának 

megismétlését, mert a használt eszköz helyett egy másik eszköz fel-

rajzolása zavarja a megértést. A két rajz csak akkor egyezhet meg 

ha azt az eszközt mutatjuk be az órán amelyet a könyv ábrázol. 

A táblai feljegyzések rögzitése nem szakadhat el az anyag tár-

gyalásának menetétől, a táblavázlat tehát mindig a Waiá folyamatos 

használatának eredménye. Ez azt jelenti, hogy az eszközök és kisér-

letek bemutatásával párhuzamosan rajzolunk és irunk a táblára. A rail-

zokat magyarázat közben épitjük fel a tanulókkal együtt. A tábla-

vázlatot tehát nem készitheti el a tanár az 6ra összefoglaló részé-

ben. Ennek az összefoglalásnak is a táblavázlatra illetve a tanulók 

feljegyzéseire kell épülni. 

A fizika tanitásának céljait csak akkor tudjuk megvalósitani, 

ha a rendszeres fizikaoktatás mellett a tanulók képet kapnak a  tech-

nika szerepéről és jelentőségéről a mai modern életben. Az osztály-

ban alkalmazható szemléltető  módokat ezért ki kell egésziteni a ta-

nulmányi kirándulásokkal, amelyeken a tanulók a technikai berende-

zéseket tényleges alakjukban figyelhetik meg, saját szemükkel győ- 

ződhetnek meg a fizika törvényeinek a technikában történő felhasz- 

nálásáról. 
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" Az általános didaktika a kirándulást olyan oktatási módszer-

nek tekinti, amely különleges körülmények között egyesiti magában a 

bemutatást, a tanár magyarázatát, a beszélgetés különböző formáit, 

a tanulók önállá megfigyeléseit és esetenként az ismeretek gyakor- 

lati alkalmazásának lehetőségeit  is."/Makai Z. A fizika taaitása.l301 

Kirándulásokon a megszokott iskolai környezeten kivül végeznek meg-

figyeléseket. Lehetőséget  nyujt arra, hogy a tárgyat ne csak megje-

lenésében hanem más tárgyakkal kapcsolatos összefüggéseiben szemlél-

jék a tanulók. A kirándulások szemléltetési lehetősége döntően kü-

lönbözik azoktól a lehetőségektől, amelyeket a tanár az előadóterem-

ben  alkalmazhat, mert módjában áll a tárgyaknak ós jelenségeknek 

sokkal nagyobb változatosságát bemutatni és ami a legfontosabb az 

őket jellemző környezetben. 

Az előzőekben felsorolt szemléltetési lehetőségek a szemlél-

tetés önálló eszközeiként szerepeltek. A tanitás során nem alkalmaz, 

de nem is alkalmazhat a tanár csak egyféle módszert pl. csak kisér-

letezést, mert a kisőrletek és a többi szemléltető eszközök egymás 

hatását kölcsönösen kiegészitik és csak ebben a kölcsönhatásban ké-

pesek a szemléletesség megvalósitására. 

Meg  kell valósitani a különböző szemléltetési eszközök igénybe-

vételével az egységes de sok oldalról történő szemléltetést. Azt az 

eljárást amikor az adott jelenséget a lehetséges szemléltető eszkö-

zök igénybevételével /alkalmazási területeit is figyelembe véve/ 

minden oldalról szedteti a tanár komplex szemléltetésnek nevezziik. 

A komplex szemléltetés megvalósitásának tárgyi feltétele az, 

hogy a sokoldalu eszközállományt a tanár előteremtse. 

Egy egy órán tehát többféle szemléltető eszközt kell sok eset-

ben alkalmazni. A komplex szemléltetést általában egy bevezető jel- 
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legü kisőrlettel kezdjük meg, amely felvetett probléma megoldásá-

ra vonatkozóan bizonyos tájékoztatást ad, ugyanakkor sok egyéb prob-

lémát is tár fel. Ilyen bevezető jellegit kisőrlet lehet a gőzgép 

tárgyalását megelőzően  olyan kisőrlet amely a gőz feszitőerejét 

szemlélteti. Ezt megmutathat Ilk ugy,ha egy közönséges puskagolyó hü-

velyébe vizet teszünk és ezt hevitjük ugy, hogy közben dugóval zár-

juk el a keletkezett gőz utját. A gőz feszitőereje hamarosan kilövi 

a dugót. Ezt az erőt, amely egyirán.yu taszitásban nyilvánul meg al ..  

kalmazzák a gőzgépek, ugy hogy ezt a mozgást forgómozgássá alakit--

ják át. A legfontosabb gyakorlati alkalmazás világos megértését ká-

sziti elő az egyszerit jól áttekinthető az elvet pontosan szemlélte-

tő kvalitativ kiérlet. 

Ebben az esetben a tárgyalt anyag minőségéből adódik, hogy 

kvantitativ összefüggések megállapitására nem kerül sor mint ez más 

esetekben következik, hanem közvetlenül a  Gyakorlati  alkalmazás tár-

gyalására térhetünk át. 

A legfontosabb gyakorlati alkalmazás a tárgyalt esetben a gőz-

gép gőzhengerében valósul meg, tehát ennek részletes müködési magya-

rázatára kell rátérni. Ennek előkészitése érdekében mutatjuk be a 

gőzgé^ hengeréről készült keresztmetszeti kéret amely a 18. ábrán 

látható. Ezt néhány egyszerti vonallal a táblára is felrajzoljuk. 

Az ilyen kép bemutatása na gyban elősegiti a müködóoi elv megérté-

sét, mert  a  szerkezetet mutatja meg a leglényegesebb alkatrészek 

feltüntetésével. 

A kép meghatározott helyzetet rögzit,ezért nem alkalmas arra 

hogy segitségével erIugattyu és tolattyu mozgását világosan megértes-

sük a tanulókkal, eaért mutatjuk be a gőzgép hengeréről készölt mo-

dellt, amely a 19. ábrán látható. 
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18. ábra. 

G6zg6p 
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Es a modell nem működik csak a gép főbb mozgásának szemlélte-

tésére alkalmas. Tisztázva a tanulók előtt a mUködési elvet követ- 

kezhet a működő modell bemutatása amely egy valódi eszköz kicsinyi-

tett mása. Ilyen működő modell látható a 20. ábrán amely külsejében 

is hasonlit a valódi berendezéshez. 

20. ábra. 

Természetes az, hogy a  mai  modern gőzmozdonyok hosszu fejlődés 

eredményeként keletkeztek, amelyben a fizikai alapelv megtartása mel 
lett számtalan technikai ujitás alkalmazáedval igyekeztek a hatás- 

fokot emelni. Alkalmazhatunk olyan gyűjtemény bemutatását amely ré-

gebbi ujeágokból, folyóiratokból kivágott és összeállitott képsoro-

zat segítségével szemlélteti azt hogy a kezdetleges mozdonyokból 

hogyan  fejlődött  ki a mai modern dramvonalas mozdony. Ezzel a meg- 
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oldással tanulságosan szemlcltethetó az eszközök, gépek, ebben az 

esetben a gőzgén fejlődésének története. 

A  fejlődés állandó bemutatása nevelési szempont, amely hozzá-

segiti a tanulókat ahhoz, hogy mindent a maguk fejlődésében tad-

janak szemlélni. 

Mindazt az ismeretanyagot, amelyet az óra eddigi részeiben ki-

sérlettel, képi-sl, modellekkel szemléltettánk a gőzgép c. oktató-

film foglalja össze és egységesiti. Igen nagy előnye a kép és mo-

dellszemléltetéssel szemben, hogy a már megismert szerkezetet annak 

legfontosabb mozgásait a valóságnak megfelelő élethit mozgásban szem-

lélteti. A közbeiktatott állá és mozgó rajzfilm részletekkel alkal-

mas arra, hogy a megismert jelenségről és annak gyakorlati alkal-

mazásáról helyes képzetek alakuljanak ki a tanulókban. Az expanzi-

ós gőzgép müködése pl. a közbeiktatott rajzfilm részlettel igen jól 

megmutatja a jelenség lényegét. 

A szemléltetés akkor vilik teljessé, hu a tanulók kirándulnak 

a futóházba ahol szemlélheti* mozdonyokat a maguk környezetében. 

Különösen eredményes a kirándulás akkor, ha a tanulók szemlélhet-

nek szétszedett , javitds alatt álld mozdonyt is. Ha a tanulóinknak 

ismerve a mozdonyon végzett nehéz fűtési és egyéb munkákat eszükbe 

jut ez akkor, amikor kényelmesen ülnek a vonat meleg kocsijában, ak-

kor nyugodtan .mondhatjuk, hogy az óra többet nyujtott mint egy ob-

jektivista óra, mert tárgyunkon keresztül neveltük tanulóinkat. 

A komplex szereléltetés módot nyujt a tanárnak arra, hogy egyéb neve-

lési feladatokat is megoldjon. A mai modern oktatás egyre jobbat 

ebbe az irányba tolódik el, vagyis a mindenoldalu szemléltetés felé, 

amelynek a körülményekhez viszonyitott legjobb mértékit megoldása 

minden tanér kötelessége. 
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Egy órán az ismeretanyag tárgyalásakor a bemutatható szem14.-

tető eszközök különbözd tipusai szerepelnek ugy, hogy azokat egyet-

len cél érdekében alkalmazza a tanári a tananyag minél pontosabb 

és szélesebb látókörű elsajátitása érdekében. A szemléltető eszkö- 

zök alkalmazási sorrendjét az 6ra logikai felépitésének megfelelő-

en kell meghatározni. A tárgyalt példában kísérlet, képszemlélte-

tés, kétféle modell és filmszemléltetés, táblai rajz, gyűjtemény 

valamint üzemlátogatás szerepelt. Természetesen nem tud a tanár 

minden témát ilyen sokoldaluan szemléltetni, de nem is indokolt 

minden esetben. 

Ha minden óra anyagát ilyen szempontok szerint épiti fel, ak-

kor elérheti a tanár azt, hogy tanulói világos fogalmakkal szilárd 

ismeretekkel rendelkezzenek. Ennek alapján lehetőség nyilik a dia-

lektikus materialista világszemlélet kialakitására, amelyre épitve 

cél a természettudományos gondolkodásmód kifejlesztáee. 
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A dialektikus materialista világkép kialakitása a tanulókban a  

szemléltetés alapján.  

A társadalmi rend és az iskola nem független egymástól,hanem 

az iskola mindig a társadalom fő törekvéseit, perspektiváít tük-

rözi. A szocialista iskola a születő szocialista jövő távlatait vi-

lágitja meg, mig a régi iskola és akik még annak világában élnek az 

elmult társadalom lehint távlatait őrzik. 

A tanár sohasem felejtheti el az általános pedagógiának azt a 

fontos tételét, hogy az oktatás egyuttal a sokoldalu nevelési te-

vékenység egyik legfontosabb eszköze, azaz az oktatás nem választ-

ható el a neveléstől, Az iskolában megoldásra váró nevelési fela-

datokat '"az egyes tantárgyak tanárai oldják meg azáltal, hogy szak-

tárgyaik sajátosságainak legmegfelelőbb  nevelési részletfeladatok 

munkálásával közösen veszik ki részüket az ifjuság neveléséből." 

/Makai L. A fizika tanitása. 15. 1./ 

A világnézeti nevelés ős a fizikatanitás szoros kapcsolatára 

utal Engelsnek az a megállapitása, hogy a materialista világnézet 

azoknak a tudományos eredményeknek a végkövetkezménye, amelyeket 

a természettudományok és a gondolkodás törvényeivel foglalkozó tu-

dományok feltártak. 

A természettudományos tárgyakat, önálló tárgyakként csak az 

általános iskola felsőtagozatában tanitjuk, az alsótagozatban az 

olvasmányok segitségével ismerkednek meg a tanulók az őket kö-

rülvevő természet és társadalom jelenségeivel. A dialektikus ma-

terialista világnézet, a természettudományos gondolkodásmód kiala-

kítását , amely a konkrét tények megismerőse utján történik már a-

lapfokon, az alsótagozatban meg kell kezdeni. Azt, hogy a termé- 



- 70 - 

szettudomány milyen hatalmas nevelőerőnek , a materialista esz-

mék milyen erdményes hordozójának bizonyult, fényesen igazolja az 

a tény, hogy a hatalmukat féltő egyházi vezetők milyen kivéletle-

nül léptek fel a haladás harcosai Galilei, Giordano Brunó és még 

sok tudós ellen. 

A későbbi korok reakciós államaiban éppen ezért először kitil-

tották a természettudományok oktatását a  középiskolákbóli majd a 

későbbiekben engedélyezett természettudományos oktatást ma  tor-. 

máltők, hogy a tanitandó anyagban lépten-nyomon valamilyen ter-

mészetfeletti erő  szerepét, gondoskodását hangsulyozták. A bur-

zsoázia pedagógíáj, a természettudományok vallásos szellemis ok-

tatásával igyekezett kibékiteni a terezettudoainyt a vallással 

ami arra vezetett, hogy a természeti tények sok esetben misztikus 

magyarázatokat kaptak. "Csak a szocialista társadalom feltételei 

között foglalhatta el a természettudomány méltó helyét az iskolában 

68 válhatott valóban tudományos oktatási módszerré" irja Szkátkin. 

A természet materiális, ebből következik i  hogy elsősorban  al-

kalmas arra, hogy a természettel, foglalkozó tárgyak keretében /ter-

mészetesen a többi tantárggyal együtt / megalapozza Cos kialakítsa 

a tanár a felnövekvő nemzedék dialektikus materialista világné-

zetőt. Minden pedagógusnak ahhoz, hogy a reáháruló nevelési fel-

adatokat eredményesen mesoldja ismerni kell a világnézettel kap-

csolatos marxi- lenini tanitáet,a dialektikus materialista világ-

nézet legfontosabb alapelveit, valamint azt az utat, amelynek se-

gitségével a tanulókban ezt a világnézetet képes megalapozni és 

kialakitani. 

"A világnézet a világról, az embert környező természeti és 

társadalmi jelenségekről alkotott nézetek, elképzelések rendsze- 
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re." /Filozófiai Lexikon. 634 old./ A viládnézet az emberek anyagi, 

társadalmi létének tükr6zddése, mert az egyes amber nézeteit a vi-

lág dolgairól és jelensgeiről elsősorban osztályhelyzete határoz-

za meg. Jelentősége, hogy amikor a világról és annak törvényezerü-

ségeiról alkotott általános felfogást fejez ki, egyben meghatározza 

az embereknek környezetükhöz való viszonyát. Ezzel magyarázható az, 

hogy az azonos osztályhoz tartozó emberek világnézete általában a-

zonos, mig az egymással szembenálló osztályok világnézete ellenté-

tes. 

Az osztálytársadalmakban a világnézet osztály-jellegit, a ki-

zsákmányolók és kizsákmányoltak világnézete két ellentétes világné-

zet. Minden osztály tehát a társadalomban elfoglalt helyzetétől 

függően alakitja ki nézeteit a  környező  világról. 

A kizsákmányoló osztálytársadalmak uralkodó osztályai annak 

érdekében, hogy uralmukat biztositsák a valóság meghamisitására 

mindenféle valótlan magyarázatot találtak ki, amelyekkel igyekez-

tek a dolgozók figyelmét a valóságról elterelni. A társadalomról 

ős természetről vallott hamis idealista magyarázatok ellen a kom-

munista pártok szivós felvilágositó munkával harcolnak, amelynek 

eredményeként az öntudatos dolgozók elvetik a valóságot elferdí-

tő hamis és áltudományos magyarázatokat, a világa természet és 

társadalom jelenségeit tudományos alapon vizsgálják. Az öntudatos 

dolgozók világnézete a dialektikus materialista világnézet. 

A két egymással szembenálló világnézet, az idealista és a dia-

lektikus materialista világnézet harca ma világméretekben folyik. 

Az idealista világnézet sajátsága az, hogy a  környező valóságról 

fantasztikus képet alakit ki az emberek tudatában. A világot és 

törvényeit nem a valóságnak megfelelően mutatja be, hanem termé- 
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szetfeletti tulajdonságokkal ruházza fel, csodaezerü magyarázatok-

kal ferdíti el a valóságot. 

A szocialista társadalmi rend, amely évezredek kizsákmányoló 

rendjeivel szemben megszüntette a kizsákmányolást, alapjaiban vál-

toztatta meg a világot, a világról alkotott felfogásában is gyöke-

resen uj nézeteket vall. A leghaladóbb világnézet, amely a tudomá-

nyok fejlődése során kialakult általános igazságokat tartalmazza, 

bizonyitja a világ anyagi eredetét, elveti a dualizmust. Azért ne-

vezzük ezt a világszemléletet dialektikus materializmusnak, mert 

nézőpontja amelyből a jelenségeket vizsgálja és módszere dialek-

tikus, elmélete amellyel a jelenségeket magyarázzámaterialista. A 

természet jelenségein kivül a társadalom jelenségeire is érvényes. 

Ezen elmélet létjogosultságának fényes bizonyitékai a szovjet ál-

lam kialakulása, fejlődése, a szocialista országok eredményei. 

A szocialista társadalmi rend egész berendezése elősegiti a 

világra vonatkozó tudományos nézetek kialakulását és terjedését, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a dolgozók megszabaduljanak a babo-

náktól és előitéletektől.Az emberek tudatából ezek nem tűnnek el 

maguktól, az uj világnézet kialakitásához türelmes, tartós nevelő- 

munka szükséges. Mig a felnőtteknél egy már kialakult világnézetet 

kell átformálni sok esetben, addig a felnövekvő nemzedékben a dia-

lektikus materialista világnézet kialakitása a szülőkre és az is-

kolai nevelőmunkára a pedagógus munkájára hárul. Az iskolában min-

dig az uralkodó osztálynak a természetről ős társadalomról kiala-

kult nézeteit nevelték a tanulókba. Néhány egyéni kezdeményezéstál 

eltekintve a történelemben még nem volt példa arra, hogy az ural-

kodó osztály felfogása ellenére nevelték volna az iskolában az if- 

juságot. 
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A világnézetet senki sem hozza születésekor magával, hanem a 

környezettel, a világgal való ismerkedés folyamatában alakul ki. 

Éppen ezért az iskolában folyó oktatás a világnézet kialekal&ei 

szempontjából döntő jelentőségfix. Az iskola tantárgyágyi az egész vi-

lágra vonatkozó ismeretek alapelemeit tartalmazzák. Tekintettel ar-

ra, hogy a világnézet a megszerzett ismeretek alapján alakul ki, 

az iskolában a világnézeti nevelés alapja a tanitás. Az ifjuság vi-

lágnézetének megalapozása szoros kapcsolatban van as erkölcsi ne-

veléssel, ismerve azt, hogy a világnézet egyuttal állásfoglalás, 

meggyőződés is, ezért kialakitása a gyermek érzelmére és akaratára 

is állandó tervszerű ráhatást követel. A pedagógus okatató-nevelő 

munkája során mindig valamilyen világnézet alapján tárja fel a tan-

tárgy tartalmát a tanulók előtt, tehát mindig valamilyen világné-

zetet közvetit. 

A miivelódéspolitikai irányelvek leszögezték, hogy az egész 

társadalmat átfogó világnézeti nevelőmunka csak akkor járhat tar-

,6s eredménnyel, ha az ifjuság marxista szellemű nevelését tekin-

ti egyik legfontosabb feladatának. A korszerit ismeretek ős tudomá-

nyos eredmények elsajátitásával egyidőben, azok alapján kell kiala-

kitani az ifjuságban a marxista-leninista világnézet alapjait ugy, 

hogy ezeket magáénak vallja gondolkodásában, érzésvilágában. A 

szocialista társadalmi rend célja az, hogy kommunista szellemis és 

világnézetű művelt erkölcsös ifjuságot neveljen. 

A szocialista iskolában minden tantárgyat, a fizikát is ugy 

kell tanitani, hogy a tananyag alapján a tanulókban kifejlődjék a 

a természet és a társadalmi élet jelenségeinek materialista értól- 

mezése.Felmerül a kérdés melyek azok a világnézeti elvek amelyek 

a tananyag alapján kialakithatók? A természet objektiv valóság és 
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az ember tudatától függetlenül létezik, egymással kapcsolatban á116 

tárgyak 4s jelenségek összessége, amelyek állandó mozgásban vannak, 

a mennyiségnek minőségbe való átmenete az ellentétes erők harca ut-

ján megy végbe. A te7mészet materialista értelmezése elsősorban  

azt jelenti, hogy a való világot, a természetet és a társadalmat 

ugy kell felfogni amilyen az valójában, keresve a jelenségek reális 

magyarázatát anélkül, hogy megelégednénk annak esetleg misztikus 

magyarázatával. A jelenségek és tárgyak között összefüggések vannak 

amelyek meghatározott okozati kapcsolatra vezethetők vissza. Az 

ember része a természetnek szükségletett kielégítése 6rdekében ha-

tást gyakorol a természetre, ezáltal megismeri, amely ismeret 'ra-

lóság jellegi. A vizsgálati módszerek változásával együtt változ-

tak, pontosabbá váltak az  ember ismeretei, ennek a  fejlődésnek  a 

következménye, hogy az iameretek történelmi jellegnek. 

Mindezeknek az elveknek érvényre kell jutni a fizika oktatá-

sában, hiszen kifejtésre alkalmas módon szerepelnek a tantervi a-

nyagban.Ezek a nézetet amelyeket nem lehet és nem is kell felso-

rolni a tanulóknak konkrét tényekhez kapcsolódnak. Az ismeretek ki-

alakitását a fogalmak és összefüggések rendszerét megfelelő céltu-

datossággal kell felépiteni. 

A természettudományok tanitásánál is figyelemmel kell lenni 

a tanulók életkori ajátosságaira. A természeti alapfogalmak oktatá-

sa már az általános iskola alsó osztályaiban megkezdődik, amikor a 

tanulók egyes tárgyakat, azoknak tulajdonságait ismerik meg. Feltét-

lenül szükséges az, hogy az anyag tulajdonságait a gyermek a rájuk 

gyakorolt hatások utján ismerje  meg,  azaz minden ismeretnek az,ér-

zékelésből kell kiindulni, ami azt jelenti, hogy a szemléltetésnek 

döntő jelentősége van a dialektikus materialista világnézet kiala- 
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kitása szempontjából. "A mindennapi tapasztalat arról győz meg ben-

nUnket, hogy az anyag, a környezet ás a világ tőlünk függetlentil 

létezik." - irja Lenin. A tanulók által sierzett érzékszervi benyo-

mások a környező világról fokozatosan kialakítja azt a meggyőződést, 

hogy a világ valóban létezik ós nem osupán képzelet. 

A tanulók spontán materialisták, mert azt hisznek amit érzékel-

nek, de ez nem elegendő, mert innen könnyen le lehet térni az idea-

lizmus utjára. Szükséges, hogy a spontán alapra támaszkodó nézetit-

ket az iskolai nevelőmunka öntudatos materialista ezemléletté ala-

kítsa át. 

A világ anyagi jellegének bebizonyítása a fizika tarvitásában 

nem lehet probléma, mert a kisérletezésre épitett tanítási módszer 

a közvetlen érzékelés számára teszi hozzáférhetővé a dolgokat. A 

szemléltetés döntő jelentőségét emeli ki az oktatásban a világné-

zet kialakitáaa szempontjából :bzkátkin, amikor azt irja, hogy : "a 

természet tárgyainak felfogása érzékelés utján első foka és egyben 

alapja a materialista világnézetnek. " Yannak olyan jelenségek , 

amelyek a közvetlen érzékelés számára nem hozzáférhetők, mégis ob-

jektív valóságok. Ezeknek valóságát bizonyitja, hogy a jelenségek 

magyarázata ezek feltételezése nélkül lehetetlen, elleniík viszont 

nem szól semmi. 

A  tanulók materialista nevelésének alapjául érzékszervi tapass-

talatait kell venni, amelyet a tanár kiegészit és egyesit az értel-

miekkel. Feladat tehát az érzékszervek éltai nyujtott adatokat az 

értelemmel feldolgoztatni amely megtanitja a tanulókat arra, hogy 

a kiilsó sze:•.lélés által felfogott anyagban felismerjék a belső lé-

nyeget, a belső összefü666seket. Ezen az uton fokozatosan elmélyit-

heti a tanár az anyagról a világ materialista mivoltáról alkotott 
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fogalmakat. 

A dialektikus materielista világnézet a természettudományok e-

redményeire támaszkodik, ebből következik, hogy a fizika tanitása 

akkor járul hozzá a tudományos világnézet megalapozásához, ha a ta-

nár tudományosan helytálló ismeretanyagot tanít. Maguknak a jelen-

ségeknek a tárgyalásánál ez könnyen maegvalósitható a jelenségek ma-

gyarázatánál már nagyobb a lehetőség arra, hogy tudományos szem-

pontból helytelen megállapítások kerüljenek elő. Ezzel magyarázha-

tó az, hogy az idealista fizikaoktatás nem eredményezheti azt, hogy 

dialektikus materialista szemléletei tanulókat neveljen, hiába ma-

terialista elvit az anyag. 

Az ismeretanyag átadása folyamán lehetőség nyilik arra, hogy 

megismerjék a tanulók a dialektikus módszert. Ez azt jelenti, hegy 

ugy kell tanitani a fizikát, hogy ennek alapján felismerjék a ta-

nulók a természet dialektikus voltát. 

A dialektikus módszer első sajátossága az,hogy a tanulók fel-

ismerjék a természet jelenségeinek kölcsönös kapcsolatát, kifej-

lődjön bennük az a meggyőződés, hogy ezek egymást kölcsönösen fel-

tótelezik, egymástól függenek. A tananyag egyes részei didaktikai 

okok miatt egymástól elszigeteltek, ez a világos tárgyalás miatt 

indokolt is, de minden alkalommal meg kell mutatni, hogy a természet 

összefüggő egységes egész,melyben az egyes tárgyak jelenségek szer-

vesen kapcsolódnak, fiiggnak egymástól és feltételezik egymást. 

Meg kell valósitani ezt az uj anyag tárgylásánaál, főleg azonban 

a rendszerezésnél nyilik erre jó alkalom. AZ összefüggések és kap-

csolatok elmélyitése érdekében mutatja be a tanár a természetes 

körülmények között végbemenő folyamatokat, a termeléssel kapcsola-

tos összefii 'seket, az egyes fizikai törvények érvényességi ha- 
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tárait. 

A természet törvényeinek megismerése szempontjából rendkívü-

li 

 

jelentőséggel bir annak ismerete, hogy milyen okok hozzák lét-

re a jelenségeket. A tanulókat rá kell nevelni arra, hogy a meg- 

ismert tárgyakat és jelenségeket ne elszigetelten önmagukban lássák, 

hanem azok kölcsönös összefüggésében és keressék minden jelenségnek 

az okait. Azok a feltett kérdések amelyek a jelenségek okait kere-

sik jó módszerül szolgálnak arra, hogy a tanulók tudásvágyát, kri- 

tikai öntudatát növeljék. "Az értelem ilyen irányu fejlődése ve-

szedelmen volt azokra nézve ,ki.k osztálycéljaik miatt igyekeztek 

a nép elől elrejteni az igazságot és meghamisitani a tudományt." 

/Szkátkin/ 

Ha minden alkalommal felhívja a tanár a tanulók figyelmét 

arra, hogy keressék az összefüggéseket, akkor ez számukra megszo-

kottá válik, a gyermek általános szemlélődési szempontja lesz. 

Fokozatosan alakul ki benne az a meggyőződés, hogy minden jelen-

ségnek természetes okai vannak, nincs semmi természetfeletti. 

A dialektikus módszer második fontos követelménye az, hogy ki 

kell alakítani a tanulókban azt a képességet, hogy a dolgokat és 

jelenségeket állandó változásukban, fejlődésükben szemléljék. A 

tudomány a természetet a maga valóságában tekinti, kimutatva róla, 

hogy nincs nyugalom hanem szakadatlan  változás állapotában van. 

Ennek kifejezésre kell jutni már a természettudományok alsófoku ok-

tatásában is. Ki kell emelni azokat az összefüggéseket amelyek a-

lapján a természetben meglátható a változás. A fizikatanitásában 

ez jól bemutatható az egyes elméletek történetének, vagy a tech-

nikai eszközök fejlődésének alkalmas tárgyalása utján. 

Rendkivül tanulságos annak szemléltetése, hogy a primitiv esz- 
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közökből hogyan fejlődött ki a mai modern technikában alkalmazott 

gépek tömege. A fejlődés alapján láthatják a tanulók, hogy még mi-

lyen nagy lehetőségek állnak a napjainkban rohamosan fejlődő tech-

nika előtt. 

A dialektikus módszer szerint a mozgásnak két formdja'ismere 

tee az evolució és a revolucdó. Az anyag mozgásának ez a kettős 

formája jellemző mind a természet, mind a társadalom fejlődősőre. 

Engels szerint °gaz anyag mozgás nélkül éppoly elgondolhatatlan mint 

a mozgás anyag nélkiil. " 

A fejlőd's nem a mennyiség egyszerit növekedésére vezethető 

vissza, hanem olyan folyamat, amelynek során a mennyiségi változá-

sok egy bizonyos fokon minőségi változásokba mennek át. A tanitás 

ugy tehető dialektikussá ha ezen elv hangsulyozását tekintjük har-

madik fontos :szempontnak. Ugrásszerit változásokat gyakran tapasz-

talunk a természetben, amely a változás folytonoss4'ban beálló 

szakadást jelenti. Ilyenkor mindig fel kell hivni a figyelmet arra, 

hogy ezeken a fordulópontokon minőségileg uj anyag keletkezett, 

amely a mennyiségi változás hatására következett be. Ezek a vál-

tozások magyarázzák meg az uj keletkezését az anyag elpusztithatati. 

laneágát. A régi fizika tanitás is ugyanezeket a fizikai tényeket 

tárgyalta, felépitése azonban nem volt dialektikus. Ki kell tehát 

emelni a változások lényegét, nem elégedve meg a puszta tények is-

mertetésével. 

A halmazállapotváltozások tárgyalásánál pl. nem elegendő a 

konkrét tények rögzitése, hanem fel kell hivni a figyelmet arra, 

hogy a jég hőfokának emelése a szilárd halmazállapot szempontjából 

közömbös mindaddig mag egy meghatározott hőfokot, az olvadáspontot 

el nem éri. A további mennyiségi változás eredménye az, hogy a jég 
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molekulái között mtiködó kohéziós erők minőségileg is megváltoztak 

a szilárd halmazállapot átalakul cseppfolyós halmazállapottá. En-

gels szerint"a fizika ugynevezett állandói nem egyebek olyan cso-

mópontok megjelölésénél, ahol a mozgás mennyiségi hozzáadása vagy 

elvétele minőségi változást idéz elő az illető test állapotában." 

Engels a"természet dialektikája" 0. művében emelte ki és fog-

lalta össze ezt a tételt, amely szerint: minőségi változás csak ugy 

jöhet létre, ha az anyag vagy a mozgás mennyiségileg változik meg. 

Lehetetlen az ill. test mennyiségi változtatása nélkül annak minő - 

ségét megváltoztatni. Pl. az anyag feldarabolása, amely mennyiségi 

változás, bizonyos határ után minőségi  változásba csap át. Ez a ha-

tár az egyetlen molekula nagysága, amelyet felbontva alkotórészei-

re egészen más minóségii anyagokhoz jutunk, mint amit osztottunk. 

Engels bebizonyitja "a dialektika tudományának általános ter-

mészete" o. tanulmányában, hogy a " dialektika tőrvényei valóságos 

fejlődési törvényei a természetnek, tehát az elöleti természet-

kutatásra is érvényesek."Engels tanulmányainak jelentőségét fokoz-

za az a körülmény, hogy az általa felállitott tételek köztii nem e-

gyet igazolt a természettudományok azótaYbelOvetkezett fejlődése.  

Engels tehát egyes kérdésekben megelőzte kora természettudományát, 

ami fényesen igazolja, hogy a marxista filozófia és a materialis-

ta dialektikus módszer alkalmas arra, hogy alapján tudományos vi- 

lágnézet épüljön fel. 

A dialektikának az a$ elve amely szerint a világ tárgyai és 

jelenségei saját ellentétük hordozói és a fejlődés nem más mint 

az ellentétek harcének eredménye már kevesebb példával szemléltet-

hető a fizikatanitás keretében. A hatás-ellenhatás, a vonzás-taszi-

tós csak kismennyiségű adatot szolgáltat ezen elv kiépitésére. 
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Az oktatás folyamán különös gondot kell forditani arra,hogy a 

fogalmak kialakitása a maraista,ismeretelmélet alapjain történjék 

a helyes módszerek alkalmazásával. A helyes módszerek azt erdménye-

zík, hogy  fejlődik  a tanulók dialektikus gondolkodása, összefüggése-

ket képes felfogni, okságra következtet, keletkezésében-elmulásában 

látja a tényeket. A rossz módszer eredménye dogmatizmusra hajlamos 

sztatikus szemlélet, amely nem képes átfogni a külön tárgyalt jelen-

ségeket egységes egésszé, nem alkalmas a jelenségek oksági viszonya-

inak feltárására. 

A verbelizmus tehát nem pusztán oktatástani hiba, sokkal káro-

sabb ennél, mert lehetetlenné teszi a dialektikus gondolkodást. A 

pusztán szavak utján történő  oktatás nem lehet alapja a helyes vi-

lágképnek, amelynek tehát mindig a valóság szemléléséből az anyagi 

világ tanulmányozásából kell kiindulni. 

A materialista világnézet sajátos jellege, hogy célul tiizi ki 

a tárgyak és jelenségek puszta szemléléséét tul azoknak e yakorlati 

alkalmazhatóság szempontjából történő tanulmányozását. 

A természettudományok az anyagi termelés szükségleteiből kelet-

keztek, a termelés hatására fejlődtek és a szükségleteknek megfele-

lően fejlődnek napjainkban is. Akkor alakithat ki a tanár a tanulók-

ban  helyes fogalmakat a természettudományos ismeretek keletkezésé-

ről, a gyakorlatról mint az igazság kritériumáról, a tudomány hatal-

mas átalakit6 jelentőségéről a társadalom anyagi életiben, ha min-

den adandó alkalommal kiemeli a tudomány és a gyakorlat szoros kap-

csolatának, egymásrautalts'gának elvét. 

Szükséges a természeti világ tényei és jelenségei, valamint az 

ember közötti kapcsolat bemutatása. Az ember hosszu kutató munkájá-

nak eredményeként sok mindent megismert és ezeket as ismereteket i- 
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letének jobbá, kényelmesebbé tételére használja fel. "A hasznosság 

az emberi tudásnak is ósforrás4 - irja Furier a nagy matemetikus - 

ez kényszeritette az embert a tanulásra de  az önálló kisérletezés-

re," is. 

Tudatositani kell a tanulókkal, hogy amig az ember nem ismeri 

a természeti jelenségek kölcsönös összefigéseit, a természeti erők 

spontán hatnak, ezért károkat okozhatnak az embernek. Felismerve a- 

zonban a természeti jelenségek törvényeit az ember tudatosan irányit-

hatja a természeti erőket, kihasználva ezeket saját gyakorlati cél- 

jaira. 

Ezért kell az oktató-nevelő munka során az elméletet mindig 

összekapcsolni a gyakorlattal. Ha a fizikatanitást a politechnikai 

nevelés szolgálatába állitjuk ezzel alakitjuk a tanulók világnéze-

tét mert ilyenkor győződnek meg arról, hogy a tudományos eredmények 

a gyakorlatot szolgálják. A fizika oktatása nem öncél, hanem szoro-

san kapcsolódik a mindennapi élet gyakorlatához, mert a fizika tu-

domány célja pz, hogy a gyakorlati tevékenység során felmertiló fel-

adatokat megoldja. 

A világ megismerhetőségének materialista elvét a tanulók meg-

érthetik akkor, ha felhivjuk a figyelmet arra, hogy milyen kezdet-

leges ismeretanyagból kiindulva jutott az emberiség mai hatalmas 

tudásának birtokába. As oktatás során megismerik azokat a módszere-

ket amelyek segitségével ma is halad előre ez a murka. A fizu t r 
ténetének érdekes ismertetése mind ennek a materialista elvnek kia-

lakitását segiti elő.  

Azoknak a tényeknek, amelyekben megmutatkoznak a dialektikus 

materializmus általános érvényű törvényei kii.lönösen mélyen kell be-

vésődni a tanulók tudatába. Az általános iskola feladata, hogy az 
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általános következtetések számára konkrét anyagot gyüjtsön. A közép-

iskola feladata, hogy a sagismart tényekből és az  előzőleg  megtett 

részletkövetkeztetésekből tág filozófiai következtetéseket vonjon 

le. 

A materialista világnézet alapjainak lerakásánál alkalmazhat6 

jó módszer fő jellemvonásai a tananyag konkrétsége, dlményszerüsé-

ge. Szilárd, később is jól használható isaeret esak konkrét tények 

tanulmányozása alapján jöhet létre. Ez az elv érvényes a világné-

zet kialakitására is, ami azt jelenti, hogy a nézeteknek mindig 

konkrét tények ismeretéhez kell kapcsolódni, va>;yis a természet- 

re és társadalomra vonatkozó ismeretek a világnézet hordozói. A tu-

dományok alapjait ugy kell tanitani, hogy ifjuaágunkban alakitsa a 

dialektikus materialista világnézetet és meggyósádést. 

A tanitásban a materialista világnézetet tehát ugy kell alga-

lapozni és kialakitani, hogy az adott materialista sly  ne legyen 

mechanikai "csomagolása" a politikának, hanem a tananyag lényegének 

elkerülhetetlen része. Az eszmék száraz, dogmatikus előadásával sem 

lehet megoldani a problémát. A kommunista eszmének, amelyet a tanár 

be akar oltani a gyermekbe nem szabad szenvtelen,hideg formális elmé-

letnek lennie. A tanár csak akkor érhet el  kellő  erdményt, ha szen-

vedélyes hivatásszeretet fütí, ha szilárd meggyőződést sugároznak 

kiejtett szavai. Egészen más a hang a beszéd hangulata, ha meggyő-

ződés 48 szeretet vezeti a pedagógust munkája során, ezzel szemben 

hihetetlenid fagyasztó érdektelenséget eredményez, ha nem igy van. 

A tananyag sugározza a materialista világnézetet, de helyes világ-

nézet kialakulását csak akkor eredményezi ha a nveló tudatosan ér-

vényesiti munkájában. Ha a tanár csak az objektivitás hangján is-

merteti felszabadult országunk technikai eredményeit, elbeszélésé- 
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nek nincs meggyőző ereje, míg ugyanezen anyagnak meggyőződést és 

lelkesedést sugárzó előadása megfogj . , a tanulók lelkét és hozzáfűzi 

egy életre az emberség nagy ügyéhez a békéhez és a szocializmus-

hoz. Igen fontos a pedagógus személyisége, meggyőződöttsége mert a 

a világnézeti nevelésben közvetlenül kibukkan a tanitó belső állás-

foglalása és gondolkodása. 

A világnézeti nevelés lényge tehát az, hogy a materialista el-

veket nem mint filozófiai kategóriákat tanitja a tanár, hanem annak 

szellemében kell tanítani, s a tételek csak lassan alakulnak ki és 

alkotnak egységes rendszert. A felnövekvő nemzedék ismeretekkel 

való felfegyverzésének hatalmas munkáját, azzal egyidejűleg meg-

valósitandó világnézeti nevelését összefüggő egységes rendszerben 

kell látni és megtervezni. Feltétlenül szükséges az elvi, eszmei és 

tudományos alapok ismerete ahhoz, hogy a tanár az apróbb, napi fel-

adatokat a kitüzött cél jegyében, annak szolgálatában tudja megol-

dani. Hosszu folyamat eredménye a tanulókban kialakult materialista 

világkép, amely tudatos pedagógiai és ideológiai munkával érhető 

el. 
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A szemléltetés szerege a természettudományos gondolkodásra való  

nevelésben.  

A fizikatanitás egyik alapvető feladata az, hogy a megfelelő 

tárgyi ismeretek nyujtása mellett fejlessze a tanulók önálló gon-

dolkodását, gondolkodásra neveljen. Az ismeretszerzés egész folye►-

mata azt a célt szolgálja, hogy a tanulók olyan használható isme-

retanyagra tegyenek szert, amelynek segitségével az eléjük kerülő 

problémákat képesek megoldani. Az iskolában nyujtott ismeretek meny 

nyisége véges, ami azt jelenti, hogy nem láthatja el a tanulókat 

mindazoknak a jelenségeknek a magyarázatával amelyekre tilete során 

szüksége lehet, de ez a hihetetlen mennyiségű ismeret felesleges 

is lenne. A gyakorlati életben állandóan merülnek fel problémák a-

melyeket a meglévő ismeretek mechanikus alkalmazásával nem lehet 

megoldani. A gondolkodás a megismerésnek igen fontos utja, amely-

nek eredményeként uj összefüggések megállapítása válik lehetővé, 

a már meglévő ismeretanyag alapján. A fizikatanitás során cél a 

természettudományos gondolkodásra való nevelés. 

"Természettudományos gondolkodásról beszélünk akkor, amikor 

természettudományi ismereteink felhasználásával a természettudomá-

nyok körébe tartozó problémák megoldására vállalkozunk." /Makai L. 

A fizika tanitása I.r. 22. 1./ 

A megismerés utját és alapvető mozzanatait Lenin dolgozta ki 

a "Filozófiai füzetek" cimii munkájában. "Az eleven szemlélettől az 

absztrakt gondolkodáshoz és ettől a gyakorlathoz - ez az igazság 

megismerésének az objektiv realitás megismerésének dialektikus ut- 

ja. " 

Az érzéki szemlélet, az absztrakt gondolkodás és a gyakorlat 
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a megismerés egységes folyamatának szétválaszthatatlan mozzanatai,  

amelyek az ember gyakorlati tevékenységének során valósulnak meg.  

Az érzékszervi megismerés és az absztrakt gon_ ~olkodás a megismerés  

igen fontos mozzanatai, rendkivül jelentős szerepet játszanak a  

megismerés folyamatában, ha bármelyik hiányzik, lehetetlenné válik  

a világ tudományos megismerése.  

Az ember a külvilág tárgyairól és jelenségeiről érzékszervein  

keresztül szerez közvetlenül tudomást. kiig az érzetek a tárgynak  

csak egy tulajdonságát mutatják meg, addig az őszlelési képben a  

tárgyról vagy jelenségről kapott érzetek együttesen egységesen sze-

repelnek. Ezek az észlelési képek akkor léteznek, amikor a tárgyak  

és jelenségek hatnak a  megfigyelő  érzékszerveire,  

A képzetalkotás a megismerésnek bonyolultabb foka, wly el-

mult észlelések alapján jön létre. A képzet még mindig az érzék-

szervi megismeréshez tartozik, mert jellemző rá az, hogy az objek-

tiv világ tárgyainak 48 jelenségeinek az érzékszervekre gyakorolt  

közvetlen hatása utján jön létre.  

A tárgyakat és jelenségeket ugy észleli a megfigyelő, mint a-

milyenek azok az adott pillanatban ebből következik, hogy csupán  

érzéki szemlélettel nem lehet a közöttük fennálló kapcsolatokat  

megállapitani, azok belső törvényszerűségeit feltárni. Ezt a felada-

tot , amely tehát megvilágitja a tárgyak és jelenségek kapcsolatait  

felismeri a fejlődési, az egyes folyamatok lefutási törvényeit az  

absztrakt gondolkodás képes .megoldani, amely az érzéki megismerés-

től eltérően  a világ közvetett visszatiikrözádése. A gondolkodás az  

érzéki adatokból indul ki, /minden gondolat csak ezek utján jöhet  

létre/ de nem elégszik meg ezen adatok által nyujtott tények ösz-

szegzésével, hanem a tárgyak fis jelenségek lényegét, belső törvény- 
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Azt a tapasztalatot, hogy a légritka térbe viz vagy levegő nyo-

mul be számtalanszor alkalmazza a technika p1. kutak esetében. En-

nek a tapasztalati ténynek a magyarázatát, hogy ezen jelenségek oka 

a levegő nyomása, már gondolati tevékenység utján lehet meghatároz-

ni, amely azért alkalmas az összefüggés megállapitására, mert fel-

használja az érzéki megismerés nyujtotta adatokat. 

A gondolkodás a dolgok közös tulajdonságainak visszatükrözési 

folyamata 48 a dolgok közötti törvényszerit kapcsolatok és összefüg-

gések felismerése, vagyis a gondolkodás a valóság általánositott és 

közvetett megismerésének folyamata. A gondolkodás első ismertetőjele, 

hogy a valóság dolgainak és jelenségeinek közvetett megismerése. 

A közvetett megismerés alapja az, hogy ismerni kell a jelenségek kö-

zötti kapcsolatokat, a viszonyok okozati összefüggését. A gondolko-

dás közvetett jellege tehát azt jelenti, hogy az érzéki adatok a-

lapján, azok közvetítésével tárja fel az ember számára a valóság-

ból azt, amit közvetlenül az érzéki megismerés nem képes megadni. 

A gondolkodási folyamatban a dolgok általános visszatükröződé-

séről van szó, ezért általánositani kell a megfigyelések ereiaényét 

amelyek a hasonló tárgyak vagy jelenségek egész csoportjára vonat-

koznak.Jellemzó a gondolkodásra közvetett jellege mellett as is, 

hogy a világ általánositott visszatükrözése, A megismerés az ab-

sztrakt gondolkodás fokán mindig olya irányu, hog*z egyes jelen-

ségeknek megfelelő érzéki adatokból indul ki, feltárja a közöset 

ezekben ős erre a közösre támaszkodva magyarázza meg az egyes jelen 

cégeket. Érzékelés szempontjából igen különböző jelenségek, mint 

pl. a reakciós motorok ős turbinák működését, a rakétamotoros gépek 

mozgását a gondolkodás a hatás-ellenhatás törvény érvényesülésé- 
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vel magyarázza. 

A tárgyak és jelenségek lényege csak ugy ismerhető fel, ha a 

konkréten érzékelt dogok egyedi tulajdonságaitól elvonatkoztatva 

azt a jellemző vonást találja meg a megfigyelő és gondolkodó em-

ber ami nemcsak rá, hanem rajta kivül még sok más dologra is jel-

lemző, amivel együtt az egyes dolog valami általánosnak része. Az 

egyes tárgyak és jelenségek a gondolkodásban az általánob esetenkin-

ti megnyilvánulásait az általános összefüggések és folyaauatok k::-

lönbözó láncszemeit képviselik. 

A gondolkodás nemcsak tartalmilag általánositott visszatükrö-

zés, hanem formáját tekintve is az. A gondolkodásnak három alapvető 

formája ismeretes a fogalom, az itélet 68 a következtetés. 

Minden gondolat tartalmát tekintve a valóság meghatározott 

tárgyainak, jelenségeinek ezek összefüggéseinek tudati tükrözése. 

Az itélet pl. " minden fém jól vezeti a hót" tartalmi szempontból 

gondolat arról, hogy meghatározott tárgyak meghatározott tulajdon-

sággal rendelkeznek. A valóságban meglevő egytipusu összefüggés a-

zonos gondolatformával fejezhető ki. A konkrét tartalom ugyanolyan 

módon fejezhető ki, mint ahogy minden más ilyen tipusu összefüggés. 

Amikor a gyermek aegtanul gondolkodni, akkor ezeket a formákat ta-

nulja meg  alkalmazni, azaz a valóság milyen tipusu összefüggéseit 

lehet egyazon módon kifejezni, milyenimás összefüggéseket pedig 

más módon. A  különböző konkrét tartalmu gondolatok számára meglé-

vő közös gondolati forma a biztositéka annak, hogy a világ megismer 

hető. 

A valóság tárgyai és jelenségei számtalan módon különböznek 

egymástól, de rendelkeznek azonos vonásokkal is. Ez a valóságban 

meglévő objektiv viszony teszi lehetővé azt, hogy a gondolkodás 
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formái eredetüket tekintve objektivek, ami lehetővé teszi as il#M 

lánositást éz elvonatkoztatást 48 más logikai eljárásokat. A veld 

ságban meglevő azonosság as alapja annak, hogy azonos gondolatfor-

ma jött létre több konkrét gondolat számára. 

A valóság tükrözésének specifikus módjg abban 411, hogy álta-

lánosit egy csoport különböző, de egy bizonyos szempontból hasonló 

tárgyat, elvonatkoztat attól, hogy ezek esetleg több szempontból 

különböznek egymástól és állitás formájában fejezi ki azt, hogy 

van egy bizonyos közös tulajdonságuk. Nem tér ki arra sem, hogy ez 

a tulajdonság milyen, vagy milyen módon van meg ezekben a tárgyak-

ban, arra sem ad felvilAgositást, hogy van-e ezeknek a megjelölt 

tulajdonságon kívül több közös vonásuk. Nem ad tehát teljes képet 

a tárgyaknak és jelenségeknek a valóságban meglévő sok oldaláról, 

hanem csak egy bizonyos oldalról tükrözi őket, bizonyos tulajdon-

ságokat fejez ki általánosan eltekintve gazdag változatu konkrét 

megjelenési foriáitól. 

A gondolatforma objektivitása azt jelenti, hogy a gondolat ob-

jektiv tényt fejez ki, tehát a valóság jelenségei határozzák meg 

a gondolatok tartalmát. A gondolatforma olyan eszköz, amely lehető-

séget ad arra, hogy a számtalan vonatkozásu tárgyak és jelenségek 

bizonyos meghatározott összefüggéseit tudatunkban kiemeljük azért, 

hogy az egész részekre bontásával annak mind teljesebb ismeretéhez 

jussunk el. 

Nemcsak a valóság különböző kapcsolatait tükröző gondolatfor-

mák léteznek, hanem a bizonyos szempontból egytipusu gondolatok kö-

zött is meghatározott viszony 411 fenn. Ezek a kapcsolatok viszonyok 

a gondolkodás törvényeiben fejeződnek ki, amelyek meghatározzák a 

fogalmakkal és az itéletekkel végzett logikai müveletek helyes 



törvényszeríi formáit.  

A marxista filozófia az idealista nézetekkel szemben azt tanit-

ja, hogy a gondolkodás formái és törvényei a tárgyak és jelenségek  

között meglévő legáltalánosabb viszonyok visszatükröződése. A  

marxizmus szerint minden tudomány törvényeinek meghatározásakor  

csupán feltárja a valóságban uralkodó törvényeket.  

A gyakorlati tevékenység során felmerült problémák kényszeri-

tették az embert arra, hogy~a.z érzéki szemléleten tulmenően megismer-

je a valóságot. A mindennapi tevékenység során ébred tudatára az  

ember annak, hogy a tárgyak és jelenségek milyen tulajdonságai ha-

sonlóak illetve különbözőek, amelyek alapján alakultak ki a külön-

böző gondolatformák és az ezek közötti összefüggéseket tükröző 
 

gondolkodástörvények.  

"A milliárd és milliárd esetben ismétlődő emberi gyakorlat lo-

gikai alakzatkórt vésődik az ember tudatába. Ezek az alakzatok ép-

pen /és csakis / e milliárd és milliárd ismétlődés következtében  

szilárdulnak előitéletekké és lesznek axióma jellegüek."/Lenin Fi-

lozófiai füzetek 192./  

A logikai helyesség fogalma a logikai müveleteknek a valóság-

hoz való viszonyát jellemziéppen ugy, mint ahogyan az igazság fo-

galma Íogalma>jellemzi a gondolat viszonyét a valósághoz.A való-

ság megismerésének szukségszerü feltétele, hogy igaz ismereteket  

kapjunk, ami azt jelenti. hogy igaz gondolatból kiindulva helyes  

logikai műveleteket kell végezni. Természetes az, hogy hiába he-

lyes a logikai müvelet szukségszeriien nem lehet igaz következte-

téshez jutni abban az esetben, ha a kiinduló tétel helytelen volt.  

A logika ismerete igen fontos az oktató munkában, mert a pe-

dagógusnak feladata a konkrét tananyag ismertetése mellett a fel- 
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növekvő nemzedék gondolkodáskészségének fejlesztése. Munkája köz-

ben fel kell tárni és javitani kell az elkövetett logika{ hibákat, 

ezzel elősegiti azt, hogy a tanulókban kialakuljanak a helyes gin-

dolkodás szokásai. 

A materialista logika tanulmányozza a gondolkodás törvényeit, 

asokat a formákat és eszközöket amelyek segitségével a megismerés 

végbemegy, elősegiti a kérdések helyes megoldását. 

A gondolkodás első alapvető formájánál a fogalom megalkotásá-

nál fontos  logikai eljárásokat kell végezni. A fogalom meghatáro-

zása azt jelenti, hogy meg kell mutatni, hogy az illető fogalomban 

milyen közös ismertető jeggyel rendelkező tárgyakat általánositot-

tunk. A fogalomalkotásnál alkalmazott legfontosabb eljárások az 

összehasonlitás, az analizis, a szintézis, az absztrakció és az ál-

talánositás. 

Az összehasonlitás az az eljárás, amelynek segitségével a va-

lóság tárgá;ainak és jelenségeinek a más tárgyakkal és jelenségek-

kel kapcsolatos közös vonásait és különbségeit emeljük ki azért, 

hogy a lényeget megismerjük. Az összehasonlitás eredménye a tár-

gyak és jelenségek közös valamint egymástól külőnbözö vonásainak 

feltárása, éppen ezért ez a gondolkodási eljárás alapvető jelentő-

ségfi. Egy tárgyat vagy jelenséget ugyanis csak akkor ismer valaki, 

ha ismeri azokat a vonásokat, amelyek más tárgyakkal, jelenségek-

kel azonosak, valamint azokat is ismeri amelyek a hozzá hasonlók-

tól megkülönböztetik. Az összehasonlitásnak mindig konkrétnak kell 

lennie, ami azt jelenti, hogy ha a tanár a tanulókkal összehasonli-

tást végeztet mindig először azt kell tisztázni, hogy milyen vonat-

kozásban kell keresni az azonosságokat és különbözőségeket. Pl. a 

fémek t3sszehasonlitása vezetöképesség, vagy olvadáspont ...stb eze- 
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rint. 

A megismerés szempontjából lényeges, hogy egy tárgy vagy je-

lenség milyen részekből épül fel. A gondolkodásnak azt az eljárását 

amellyel a valóság tárgyainak, jelenségeinek, viszonyainak külön-

böző tulajdonságait, részeit gondolatban szétválasztja azzal a cél-

lal, hogy a lényeget felismerje analizisnek nevezzük. Az elemzés az 

érzéki adatok analizisével kezdód,ík. Ez azonb an  nem elegendő. A 

cél az, hogy ne csak a külső vonásokat bontsa fel a tanár a tanu-

lókkal, hanem a jelenség vagy tárgy lényeges alkotórészeit válasz-

sza szét gondolatban. Az analizis tehát az érzéki adatok analizisé-

től a lényeges vonások, az illető tárgy lényeges elemeinek szét-

bontása felé halad. Az analizis teljességének követelménye szoros 

összefüggésben van az elemzés céljával, vagyis azzal, hogy a való-

ság tárgyait és jelenségeit megismerje. 

A szintézis az az eljárás, amikor az analizis által nyujtott 

adatok alapján a tárgy és jelenségek különböző oldalainak részeinek 

összefüggéseit, kapcsolatait, egységét gondolatban helyreállitjuk. 

A szintézis rendkiviil nagy jelentőségű, mert segitségével foglal-

ható össze a tárgyról ős jelenségről nyert ismeretanyag. Szintézis- 

ben természetesen csak az fogható össze, amit az analizis eredménye-

zett. A kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Az analizis is 

a megismerést szolgálja ,ami cask akkor végezhető helyesen, ha a 

szintézis szempontjából történik és az elemzés közben az eljárás 

helyességét lépésről-lépésre a szintézis ellenőrzi. 

Az érzékszervi adatokból kiindulva a cél a valóság absztrakt 

fokon való megismerése, a lényeges összefüggések a törvények fel- 

tárása. 

Az absztrakció az a gondolkodási eljárás, amellyel a tárgyak, 
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jelenségek lényeges tulajdonságait és öaezefüGgéseit gondolatban 

elválasztjuk az :isszes többi tulajdonságátSl, összefüggésétől és 

tiszta formában emeljük,ki. Ezzel a módszerrel mélyebben ismerhető 

meg a valóság, ahogyan Lenin  mondta  :"A gondolkodás azzal, hogy a 

konkrétból kiindulva az absztakthoz emelkedik - ha helyes.... nem 

távolodik el az igazságtól, hanem közeledik hozzá. " 

Absztrakciót mindig csak a valóság adataira támaszkodva végez-

hetünk. A konkrét valóság megismeréséhez pedig nélkülözhetetlen az 

érzéki megismerés, ezért az absztrakciónak is az érzéki megismerés 

adataira kell támaszkodni. 

Az iskolában a tanár nagyon sok absztrakciót végcetet  a tanu-

lókkal, amelyek csak akkor lesznek helyesek, ha  mindig  lótják a 

konkrét valósággal való kapcsolatot. Az oktatás formalizmusa sok 

esetben onnan származik, hogy a tanár ugy absztrahál, hogy a tanu-

ló nem látja az összefüggést a konkrét valósággal, vagyis mi az a 

konkrét valóság, aminek lényegét most meg kell ismerni. 

Absztakció utján olyan ismeretekhez jutunk, amely nemcsak egy 

tárgynak, jelenségnek a lényegét tükrözi, hanem a tárgyak egész 

csoportjára érvrényes. Az é.ltalánositás sok különböző tárgy és je-

lenség visszavzetése egy bizonyos egységre, amely sok tárgyban, 

jelenségben nyilvánul meg. Az által3nositás a gondolkodásnak az a 

logikai eljárása amellyel a tárgyak sokaságát gondolatb an  egyesit-

jük a bennük lévő lényeges és közös alapján. Az eljárás objektiv a-

lapja az, hogy az általános a valóság különböző konkrét tárgyaiban, 

jelenségeiben található meg és másként nem létezik. Amikor álta-

lánositunk, akkor azt mindig az objektiv valóság vizsgálata alap-

ján kell végezni. Helyes általánositást ugy kell végezni, hogy pon-

tosan megmutatjuk, miben nyilvánul meg a közös lényeg és milyen 
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kiilönbözó konkrét tárgyak, jelenségek általánositása. Az általáno-

sitás fontos eljárása a gondolkodásnak, ha nem tudnánk dltalánosi-

tani nem ismerhetnénk meg a valóság objektiv törvényezeriiségeit, 

összefuggéseit. 

Ezek a gondolkodási eljárások cask akkor vezetnek iaaz ismere-

tekhez, ha a valóságot materialista nézőpontból ős dialektikus 

módszerrel, összefüggéseiben, fejlődésében, belső ellentmondásában 

vizsgáljuk. 

A megismerést a gyakorlat váltja ki , írányitja és ellenőrzi. 

Ennek a folyamatnak célja az ember tudatától függetlentl létező ob-

jektiv valóság törvényeinek feltárása, hogy ezek segitségével képe-

sek legyűnk a világ átalakitásdra. A gondolkodás folyamatában min-

dig fogalmak szerepelnek. 

A fogalom  az  objektiv valóság tárgyainak, jelenségeinek lénye-

ges ismertető jegyeik szerint általánositott formában való vissza-

tükröződése. Csak akkor tölthetik be szerepüket ha igazak, amihez 

az szeikséges, hogy a fogalomalkotás a tőlünk függetlenül létező 

meghatározott objektiv tárgyakat, jelenségeket helyesen tükrözze. 

A közös ismertető jegyek a kiilönböző tárgyakat, jelenségeket megha-

tározott csoportba egyesitik. Pl. az az ismertető jegy, hogy a de-

formáló erő megsziinte után egyes testek visszanyerik eredeti alak-

jukat, ezeket a rugalmas testek csoportjába sorolja. 

A közös ismertető jegyek kcz ,. tartoznak a lényeges ismertető 

jegyek amelyek alapját képezik a valóságban megnyilvánuló törvényele 

nek. A valóságban uralkodó objektiv törvényszerbségeket a tárgy- 

nak vagy jelenségnek nem az esetleges tulajdonságai határozzák meg, 

hanem azok, amelyek összességeikben kifejezik  azok lényegét. A fo-

galmakban tükröződő lényeges ismertető jegyek egyrészt egysigbe 
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foglalják mindazon különböző tárgyakat, amelyek ezekkel a tulaj-

donságokkal rendelkeznek, másrészt ezeket a tárgyakat megkülön-

böztetik a valóság összes többi tárgyától. 

A fogalom nyelvi formája a szó vagy szócsoport. A gondolkodás 

során csak az tudja a fogalmakat kifejező szavakat helyesen hasz-

nálni, aki ismeri azoknak a tárgyaknak lényeges ismertető  jegyeit, 

amelyeket az illető szó jelöl. 

A fogalom igen fontos szerepet tölt be a megismerés folyamatá-

ban. Az érzéki megismerést az jellemzi, hogy a valóság külsó olda- 

külső vonatkozásait tükrözi. Az érzetek, észlelési képek és 

képmatek közvetlenül tükrözik a valóságot, abban a konkrét formá-

ban ahogyan léteznek, nem választva el lényeges tulajdonságaikat 

a lényegtelenektől. 

A tanitásra kerülő tárgyak és jelenségek érzéki éeslelésinek 

szükségességét aláhozza az a tény, hogy ezek az észlelések képe-

zik a  kialakult  képzetek és fogalmak alapját. A képzet szorosan 

kapcsolódik a szemlélt tárgyhoz, az illető tárgy képe, míg a foga-

lom gondolkodási forma, amelyben a tárgyak és jelenségek általános 

és lényeges vonásai tükröződnek. A fogalom abban különbözik a kép-

zettől, hogy elvontabb, általánosabb és nem szemléletes jellegit. 

A fogalom alkotásakor a megismerés folyamatában minőségi vál-

tozás következik be, mert elvonatkoztatva a tárgyak, jelenségek ér-

zéki sokféleségétől csak a közös, lényeges vonásokat emeljük ki. 

Ez az elvonatkoztatás azért történik, hogy ezzel a közvetett megis-

meréssel a valóságból azt ismerjük meg ami fontos, ami lényeges. 

Fogalmak alkothatók a valóság legmélyebb összefiiggéariról is, ame-

lyek az érzéki megismerés számára hozzáférhetetlenek ami azt je-

lenti, hogy a világ fogalmakban való megismerésének lehetősége  



határtalan. Mig az érzéki megismerés adatai a valóságot megismerő 

ember egyéni tapasztalatának eredménye, addig a fogalmakban a nem-

zedékek egész sorának tapasztalatai tükröződnek. 

A fogalmak jelentős szerpet játszanak az absztrakt megismerés 

folyamatában. A bennük összefoglalt ismertetőjegyek kénezik az alap-

ját a valóságban megnyilvánuló objektiv törvényeknek. A fogalom ké-

pezi a megismerés alapformáját, de egyuttal a legmagasabb formáját 

is. Nagy jelentóséga van mint a megismerés eszkazének, mert a foga-

lom a különböző itéletek és következtetések alkotásának eszköze. 

A fogalmak alkotásakor a gondolkodási folyamatokban különöö-

zó fogalmakat használunk, amelyek csak akkor segitik elő a valóság 

megismerését, ha pontosan  tudjuk, hogy a fogalomban általánositott 

tárgyakat, jelenségeket milyen ismertető jegyek alapján csoportosí-

tottuk, ha tehát pontosan ismerjek a fogalom tartalmát. Azt a műve-

letet, amellyel megállapitjuk a fogalom tartalmát, meghatározásnak 

nevezzük. Minden tudomány pontosan meghatározza fogalmait, amelyek 

világos ismerete nélkül nem lenne mód a törvények feltárására. A 

meghatározás a megismerés eszköze, amely lehetőséget ad arra, hogy 

fogalmainkat pontossá tegyük, megismeréstank eredményeit rendszeres-

84 , világossá tegyük. Az oktató-nevelő munkában nagyon nagy szere-

pük van mert a tanulók ismereteinek pontossá tétele valamint rög-

zitése a meghatározások utján valósítható meg. 

A :Heghatározáshoz hasonló miivelet a megmutatás, amikor az a-

dott tárgyat szemléltetjük, a leirás, amikor a tárjyattamikor a 

tárgyat)tulajdonságainak felsorolása utján ismertetjük, • hasonlat, 

amikor a tárgy sajátosságait valamilyen más hasonló tárgyon mutat-

juk meg, végül a megkülönböztetés, amikor a tárgynak azokat a vo-

násait emeljtik.ki, amelyek elválasztják más hasonló tárgyaktól. 



Mindezek az eljárások sokszor alkalmazást találnak az oktatás fo-
lyamatában. 

A fizikai fogalmak egyik csoportját képezi a tárgyfogalom, 

amely az anyagok tulajdonságait az eszközöknek fogalmait valamint 

ezek müködési elvét is tartalmazza. A másik csoportba tartoznak a 

fizikai folyamatokat tükröző fogalmak, amelyeket részben már a min-

dennapi életből ismernek a tanulók szükséges azonban kiegésziteni 

ezeket ,azokkal a törvényekkel, amelyek szerint lejátszódnak. /pl. 

mozgás, visszaverődés, törés....stb/ A fogalmak harmadik csoport-

ját képezik a fizikai mennyiségek /rezgésszám, periódus, frekvencia 

stb.. / amelyekre az jellemző, hogy tárgyuk mérhető mennyiségek. 

A megismerés egyik sajátossága, hogy részben a kevésbé általá-

nostól az általánosabb felé fejlődik, részben pedig ellenkező irány-

ban,ezen összefüggés alapján a gondolkodás folyamata főleg két mu -

veletre vezethető vissza, az általánositásra 68 a határolásra. 

Általánocitás az a fogalmakkal végzett logikai művelet, amellyel 

egy fogalomról általanosabb fogalomra térünk át. Ez a müvelet ter-

més. : etesen nem végtelen, határai a legáltalánosabb fogalmak a ka-

tegóriák. 

Azért van szükség határolásra, mert a megismerés nemcsak a mind 

szélesebb általánosságok felé halad, hanem a mind mélyebb különb-

ségek feltárása felé is. A határolás az a logikai müvelet, amely-

lyel adott vonatkozásban egy általános fogalomtól kevésbé álta-

lános fogalomhoz jutunk. Ez a müvelet szintén nem végtelen, hatá- 

ra az egyedi fogalom, amelyet már tovább határolni nem lehet, mert 

az egyed a maximális azámu lényeges ismertetőjegyet tartalmazza, 

amelyik egy konkrét tárgy általánositása. 

A fogalom mellett a gondolkodás másik alapformája az ítélet. 
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Az itélet olyan gondolati forma, amelyben meghatározott összefüg-

gések létezését állitjuk vagy tagadjuk. A fogalom és az itélet 

kölcsönösen feltételezik egymást, fogalom nincs itélet nélkül, vi-

szont itélet nincs fogalom nélkül. Csak meghatározott tartalmu fo-

galmak segitségével alkothatók itéletek és csak uj fogalmak alko-

tása teszi lehetővé, hogy uj itéletekhez jussunk el. A fogalom 

meghatározása itélet, vagy itéletek egész sorának alapján való-

sitható meg, amelyekben a tárgyak, jelenségek lényeges jegyei jut-

nak kifejezésre. Mig a fogalmak a megismerés bizonyón fokán csak 

a jelenséget tükrözik, az itélet az a gondolati forma, amely a  

megismerést tovább viszi a lényeg felé. A megismerési folyamatnak, 

egymástól elválaszthatatlan, szüntelen kölcsönhatásban lévő  mozza-

natai. Fogalmak alapján alkothatók az itéletek és itéletek utján  

:nódositjuk régi fogalmainkat és jutunk el uj fogalmakhoz. Az ité-

let lényege az, hogy gondolatilag visszatükröződnek benne az objek-

tiv valóság összefüggései. Nemcsak konkrét tartalmában, hanem forrná'  

jóban, logikai összetételében is az objektiv valóság visszatükröző-

dése. Minden itéletet elsősorban a valósághoz való viszonya szem-

pontjából értékelünk, vagyis abból a szempontból, hogy a valóság  

hűen tükröződik e benne.  

Azzal a kérdéssel, hogy a tárgyakat, jelenségeket hogyan kell  

szemlélni, hogy a megismerés a valóságnak megfeleljen, a dialekti-

kus logika foglalkozik. A megismerés igazsága elsősorban attól  

függ, hogy helyesen történik e a tárgy vagy jelenség tanulmányozása  

A marxizmus tarvitása szerint a valóság tárgyai és jelenségei egy-

mással kapcsolatban, összefüggésben, kölcsönös feltételezettségben  

állnak, ezért minden jelenséget a többi jelenséggel összefüggés.  

ben kell vizsgálni. Felhivja a figyelmet arra, hogy a tanulmányozás  
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során az adott tárgyak és jelenségek nem tekinthetők változatlanok- 

nak, hanem állaidó fejlődésben vannak, ahol a mennyiségi változáso-

kat minőségi átalakulások követik, ahol a fejlődés a belső ellen-

tétes erők harcának folyamatában valósul meg. 

Az állandó változás és fejlődés azonban n * jelenti azt, hogy 

a tárgyakban és jelenségekben nincsenek olyan tulajdonságok, amelyek 

bizonyos ideig gyökeresen nem változnak meg. Ez a viszonylagos ál-

landóság a fogalomalkotás alapja és alapja annak is, hogy a gondol-

kodás folyamatában a megalkotott fogalmak azonosak maradjanak. Ez 

az objektiv alapja az azonosság törvényének, mely szerint minden 

fogalom, amelyben meghatározott A- tulajdonságu tárgy tükröződik, 

csak önmagával azonos és a gondolkodás folyamatában nem  cserélhető  

fel más fogalmakkal. 

A valóságban nincs olyan eset, hogy adott összefüggésben és i-

dőben valam , ly tárgynak egy adott tulajdonsága, kapcsolata, viszonya 

megvan és ugyanakkor nincs :ueg. Ha tehát a tulajdonság megvan helyes 

ennek állitása, ha nincs meg helyes a tagadása és lehetetlen annak 

állitása. Ezt a tényt az ellentmondás törvénye szögezk le, mely sze-

rint megengedhetetlen egy tárgyról valamit állitaai és ugyanezt u- 
gyanarról a tárgyról, ugyanakkor és ugyanolyan összefüggésben tagad- 

ni. 

Mivel egy tárgyra vonatkozóan vagy az állitás vagy a tagadás 

feltótlenül igaz, ebből kdvetkezik, hogy nincs a kettő között vala-

milyen harmadik ut, ahol az igazságot lehetne keresni. A kizárt har-

madik törvénye az állítás és tagadás között ezt a viszonyt fejezi ki. 

Zimondja, hogy ugyanannak az állitása és tagadása ugyanarról a tárgy-

ról ugyanabban  az összefüggésben és időben nem lehet egyaránt hamis, 

azért nem lehet ezt is,azt is elvetni. 



A tárgyak és jelenségek között sziikségszerii kapcsolatok van-

nak a valóságban, Ezek a kapcsolatok teszik iehetóvé, hogy vala-

mely tény igazolására más, velük szerves összeiiiggésben lévő té-

nyek létezésére hivatkozzunk. ,winden itéletnek, ha azt akarjuk, 

hogy a valéságnak megfelelő állítás vagy tagadás legyen, kellően 

megalapozottnak kell lennie, elégséges alappal kell r.erldclkeznie, 

ezt mondja ki az elégséges alap törvénye. 

A gondolkodás betudatlan és elengedhetetlen feltétele- írja 

Engels ♦ természet dialektikája c. művében--- " az a tény, hogy szub-

jektiv gondolkodásunk é:: az objektív világ egyazon tarvényeknek 

van alávetve ... e  

A gondolkodás egyik legfontosabb művelete a következtetés, a-

mely lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre állé ismeretekből kiindul-

va logikai uton uj ismeretekre tegyunk szert. A dolgok lényegét a--

mok  fejlődésének  törvényeit nem lehet közvetlenül az érzékszervek 

segitségével feltárni, hanem egyéb gondolati miiveletekre van szük-

ség, elsősorban következtetésre. Következtetések révén fedezték fel 

pédául a bonyolult atomon ős atommagon beltili folyamatokat is  ame-

lyek igen nagyszámu fizikai jelenség lényegét alkotják. 

Következtetések lehetővé teszik, hogy nem kell minden egyes 

esetet kiilön-külön megvizsgálni, valamint eszköziil szolgálnak ahhoz 

hogy valamely adott itélet igazságát vagy hamisságát feltárjuk. Ter-

mészetesen minden kétséget kizáróan e gy itélet helyessége vagy ha-

missága csak a gyakorlat segitségével dönthető el. 

A következtetés ítéletekkel végzett gondolkodási miivelet amely-

nek során a 7reglevő ismeretekből, ítéletek összekapcsolása révén uj 

ismeretek nyerhetők. 
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A skolasztika tulbecsülte a következtetés szerepét a megie- 

merésben. 

szerinte minden konkrét problémát meg lehet oldani pusztán az 

általános tételek alkalmazásával, vagyis a következtetést olyan esz-

köznek tekintette, amely pótolja a tapasztalást. A következtetés más 

értelemben juttat el uj ismeretekhez mint a tapasztalás. Rig a ta-

pasztalás közvetlenül tükrözi az objektív valóságot, addig a követ-

keztetós mint gondolkodási müvelet közvetett módon. Ez azt jelenti, 

hogy a következtetésnek mindig a tapasztalás utján nyert ismeretek-

re kell támaszkodnia. A következtetések neon a tapasztalástól függet-

lenül, vagy azok mellett vezetnek el uj ismeretekhez, hanem a ta-

pasztalás nyujtotta nyersanyag alapján. Ebből az értelmezésből az 

következik, hogy akik tulbecsiilik a következtetést, azok elszakít-

ják a tapasztalástól, akik pedig lebecsülik szerepét a megismerésben 

megrekednek a közvetlen szemlélet fokán. 

Az érzékszervek által nyujtott tapasztalatok alapján egyedi 

jelenségek képe alakul ki a tudatunkban. bziikséges, hogy megismer-

jük a tárgyak és jelenségek közös vonásait, kiemelve bellük azt 

fa mi  általános. Azt a módszert amellyel az egyedi jelenségekből ki- 

emeljük az általánost indukciónak nevezzük. 

Tudományos indukció végzéséhez mindig  meg kell állapitani a 

szóbanforgó jelenség oksági összefüggését. Valamely jelenség oká-

nak megállapitásához ismerni kell az azt megelőző és kisérő jelen-

ségeket, körülményeket. A jelenségeknek ebben a sokaságában ugy á1-

lapitható meg a keresett ok, ha a már rendelkezésre álló ismeretek 

alapján elvetjük mindazokat a körülményeket amelyekről tudjuk, hogy 

nem befolyásolják a vizsgált jelenséget és kiválasztjuk azokat ame-

lyek a vizsgált jelenség okai lehetnek. 



Deduktiv következtetésnél olyan általános tételből indulunk ki 

amely az induktiv következtetés ered;a:snye. Az induktív következte-

téseknek csak akkor  van  logikailag megalapozott jellegük, ha b se.► 

nyos általánou tételekre; ta,aauzkodnak. Az induktiv és a  deduktiv 

következtetés a marxizmus tani.táua szerint a legszorosabb egységet 

alkotja, kölcsönösen kiegészitik egymist. 

Az iskolai oktató munkában a tanulók életkora határozza meg 

a két következtetési mód arányát. léig az alsóbb osztályokban tul- 

nyomóróazt induktiv következtetést kellialkalmazni, addig a felsőbb 

oszályokban a deduktiv következtetéseknek egyre nagyobb szerepet k$1: 

játszani. 

Gyakran tapasztalható, hogy a tanulók ismeretei sok esetben tore 

orálisak, azokat a gyakorlatban  csak kevesen és nehezen '{énesek fel-

használni. A tudásukat bizonyos leckeszerűség jellemzi, látszólag 

egymástól táiolá116 területek között csak igen nehezen képesek fel-- 

ismerni az összefüggéseket. 

A középiskolai fizikaoktatásban évek óta indokoltan a kisérle-

teken alapuló induktiv módszer játssza a vezető szerepet, ami termé-

szetes, hiszen a fizikai fogalmakat elsősorban az érzéki tapaszta-

latok alapján kell kiépiteni. Figyelembe véve a t anulók életkori 

sajátosságait a tapasztalat az, hogy az általános iskolai fizikaok•. 

tatásban az induktiv módszer az egyetlen járható ut. 

A középiskolai fizikatanitásban a gondolkodásra nevelés fala-

data ugy oldható meg,  ha az induktiv módszer mellett a .naaasabb osz# 

tályokban fokozatosan növekvő helyet kap a deduktiv módszer.Ez ter-. 

mészetesen nem jelenthet elméleti fizikatanitást, hanem olyan kí-

sérletező tanitást amelyben szerepet kapnak az elméleti aegfontolb 

sok. 



- 102 - 

Az egysterübb és könnyebben belátható törvényeket célszerű 

először a régebbi ismeretek alapján deduktiv következtetéssel meg-

á.11apitani, ezután a gondolatmenet helyességét kisérletileg igazol-

ri. Igy érhető el , hogy a deduktiv következtetés a kisérlet bizo-

nyitó erejével alátámasztva jól megrögződik a tanulók tudatában. 

A deduktiv :Hódszer alkalmazásának kiszélesitése nem jelenti az in-

duktiv módszer jelentőségének csökkentését, sőt  értéke csak növek-

szik mivel végső alátámasztásét jelenti a tanuló: előző ismereteire 

felhpitett gondolatsornak. 

A nehezebben éttekinthető törvények esetében először a kisér-

letí igazolást célszeri. bemutatni. A kisérlet alapján megállapitjuk 

a törvényt, ezután mutatjuk meg a tanulóknak, hogy ugyanehhez az e-

recményhez az eddigi ismeretek alapján következtetéssel hogyan le-

het eljutni. 

Az induktiv-deduktiv módszer  alkalmazása körültekintő felkészü-

lést igényel a tanár részéről. Gondosan el kell tervezni előre a kér-

déseket, amelyek a régi ismeretek felhasználásával az uj ismeretek-

hez vezetik a tanulókat anélkül, hogy az anyag feldolgozása kérdve 

kifejtő módszert alkalmazó órává alakulna. Az 6ra menete az osztály 

állandó foglalkoztatása következtében rendkiviül élőnkké válik, az 

uj ós régi anyag  között szerves é, logikailag is összetartozó kap-

csolat épül ki. Kialakitja ez a módszer a tanul6kha.n a kutatást és 

a vizsgálódást megala'ozé 1iozzanatokat, felkelti bennük a felfede- 

zés örömét, fejleszti, formálja a tanulók természettudományos világ-

nézetét. Ez a módszer a1kUmas arra, hogy bemutassuk a fizta egészét 

átfogó törvények és elvek jelentőségét, /pl: energia regmaradásának 

törvénye! valamint azt a tényt, hogy a látszólag messzeesó törvények 

milyen kapcsolatban állnak egymással. 
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A gondolkodásra való nevelésben nagy  szerepet  játszanak a fi-

zikai feladatmegoldások. A fizikát csak az tudja igazán aki az előt-

te ismert tirvényeket, fogalmakat a közöttük fennálló kapcsolatokat 

problémák megoldására a gyakorlatban is  fel tudja használni. Az a-

nyag többnyire alkalmas arra, hogy az elméleti rész tárgyalását 

konkrét problémához kössük mérdkisérlet elvágzésével.,T,gy a tanu-

16k közvetlenül láthat jdk, hogy a fizika milyen segitséget nyujt a 

gyakorlati problémák megoldásához. Tapasztalják, hogy a gyakorlati 

problémák megoldása számitásos feladatok gyors ős biztos elvégzése 

nélkül 

 

lehetetlen. 

Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata, lélyithet3 tovább azzal, . 

ha a számonkérésnél a tanuló egyszeribb számitásos feladatot kap 4*  
ennek megoldása során kell elmondania miiiazt az  elméleti  anyagot, a-

mely a megoldáshoz sziikséges. Ez főleg azt a célt szolgálja, hogy 

a tanulókat arra szoktassuk, hogy a feladatok megoldá3a során ne kés-

letekben, hanem jelencégekben gondolkodjanak. A tanulóknak a fela-

datolt tehát minden esetben fizikai tartalma szerint '_ell elemezni. 

A gondolkodásra való nevelősiatt egyre nagyobb szerepet kell 

juttatni a gondolkodtató fizikai feladatoknak és kérdéseknek. Ennek 

me valósitdsá.t ce i+,i  elő, az ez évben a Központi Pedagogue Tovább- 
kóaző Intézet ált e.  kiadott" Gondolkodtató feladatok gyüjteménye " a 

középiskolai fizika szakos tanárok réE.zére. 

A gyakorlati órákon is mód nyilik arra, hogy a tanulókat gon-

dolkodásra neveljiik. Lehetőséget kell nyujtani ezeken az önálló gon- 

dolkodásra, a kezdeményezőkészség kisejlődéa4re. A későbbi gyakor-

latokon a  részletes utbaigazitások helyett elegendő a tómát 6e az 

eszközöket megadni, mig a mórős végrehajtását, annak egyes lépéseit, 

a táblázatot, esetleg grafikont maguknak a tanulóknak kell megter- 



vezni. Ezzel nagy önállóságot biztositunk a tanulóknak ami lehetó-

séget nyujt a  gazdaságos de  célszerű tervezés begyakorlására. 

A gyakorlati tevékenység bármely területéről legyen szó, az 

állitott tények bizonyitására szükség van, ha az állitások, tótelek 

kétségbevonhatók. A tudományos életben vagy a termelő tevékenységben 

a tudományosan meg nem alapozott elgondolások emberek életét vesssé— 

lyeztetheocik, sulyos anyagi károkat okozhatnak. 

:inden tudomány bizonyitja tételeit.A bizonyitás feladata szok-

nak az összefüggéseknek feltárása, amely meg ;ydz benn nke1 az adott 

tétel igazságáról. A bizönyitás alapját a bennünket 	vi- 

lág jelenségeinek objektiv összefüggései alkotják, tehát a tények 

a bizonyitás eszközei. 

A szocialista pedagogia egyik legfontosabb elve az, hogy a ta-

nulók ismereteiket tudatosan sajátitsák el. Minden tanulótól negkö-

vetel jUk, hogy az általa elsajátitott ismeretanyagban ban fo ;lom téte-

leket természetesen életkori sajátosságaihoz rlórten bizonyitani tud.. 

ja. 'z lehetővé teszi, hogy a tanulók rendszerezzék ismereteiket, 

korábbi tanul:ányaikat képesek legyenek felhasználni az uj ismeretek 

igazolására. 
A tanulók kritikai érzésének kifejlesztéséhez a helytelen álli-

tások cáfolási módszerének megismerése nagy se ritség't a:"  jt. Ha a 

tanulók a kellő mértékben elsajátítják a bizonyitás és cáfolat mód-

szereit, ezeknek  állandó alkalmazása hozzásegiti őket, hogy szoci-

alizmust `pit8 társadalmunk öntudatos polgáraivá váljanak, a':ik is-

mereteik birtokában képesek szembeszállni minden olyan véleménnyel 

amely akadályozza a szocialista rend erdsitéeét, épitését. 

Gondolkodásra azért neveljük tanulóinkat, hogy képesek legyenek 

gondolkodás utján feladatokat megoldani. A gondolkodó tevékenység 



azzal kezdődik, hogy valaminek a megért'e4n41, vau egy kijelölt 

feladat megoldásakor nehézségeket kell leküldeni. A gondolkodás te-

hát a jelenséggel kapcsolatos kérdés felvetésével kezdődik. A ton-

dolkodó ember legfontosabb tulajdonsága az, hogy meglátja a kérdése-

ket. A problémát nem elegendő csak észrevenni, hanem pontosan fel 

kell ismerni a kérdést. A feladat :megoldásának alsó lépése, hogy 

megértve a feladatot helyesen tegyük fel a kérdést. 

A gondolkodó tevékenység leg _Lkrabban alkalazott módja a hi-

potézisek felállitása amelyet követ azoknak ellenőrzése. A feladat-

megoldás során a hipotézis felállitása azt jelenti, hogy feltételez-

zük azt, hol a problémát bizonyos uton kell megoldani. Ezután a fel-

tételezést ha  lehet  a gyakorlatban ellenőrizzük, amikor  tehát a gya-

korlat a  gondolkodó folyamatra támaszkodik. Vannak esetek, amikor 

a hipotézist teljes egészében g ondolatban ellenőrizzük, sz a fela-

dat természetéből adódik, amikor nem lehet először kipróbálni €s az-

után a megfelelőbb uton eljárni. O16n feladatokat is ismerünk ame-

lyek megoldásánál nagy szerepet játszik a gondolati kisórl_etezóa.Ez 

azt jelenti, hogy először elvégezzük gondolatban, regállapitjuk,hogy 

a cselekvés milyen eredménnyel járhat 4s csak ezután kezdünk a meg-

valósitáshoz. /P1: rádiószerelés, javitás e nélkU el sej: képzelhető/ 

A gondolati kisérletezés a képzelet és a  gondolkodás szoros együtt-

müködóse, ami azt jeleni, hogy  a  helyzetet előszór el kell képzel-

nünk, azután arra kell következtetnünk, hogy a müveletek végrehaj-

tásának mi lesz az eredménye. Bármilyen feladatról van is sző az e-

redményes megoldáshoz vezető gondolkodós :iéll-ti_lözhetetlen feltétele 

az olyan tudás amelyet e kellő pillanatban  fel tudunk használni. 

Amikor gondolkodásra nevelttűk figyelemmel  kell lenni arra, hogy 

a gondolkodás helyes módjai alakuljanak ki a tanulókban. Fontos tu- 



lajdonság a gondolkodás kritikusalga ami  azt jelenti, hogy tudjuk 

mérlegelni az érveset, amelyek a hipotézis mellett illetve ellene 

:szólnak. A saját feltevőseinket is olyanoknak kell tekintenünk, a-

melyeket ellenőriznifnk kell é: el kell vetni azokat amelyek nem áll-

ják raeg a helyüket az ellenőrrt6s folyamán. 

A gondolkodás fontos tulajdonsága a hajlékonyság, ami azt lel.n-

ti, hogy a megváltozott körülményeknek és :altételeknek megfelelően 

a gondolkodó eg,, tőr: uj megoldást tud találni. Ez biztositja, hogy a 

a gondolkodás elóitéletektől és a sablonos megoldási módoktól men.. 

tee tagyen. 

A helyes; gondolkodás átfogó jelleggel bir, ami abban nyilvánul 

meg, nogy az euber kit; tudja  tekinteni a kérdést teljes egészében és 

nem  hagy figyelmen tövül egyetlen lényeges részletet sem. 

A gondolkodás gyorsasága nagyon sok esetben döntő foiitosságu 

pont. A gyors gondolkodás attól függ, hogy a kellő pillanatban tud- 

juk e összpontositani mindem szellemi erőnket. Szükséges a konkrét 

a kérdés minden oldalát átfogyó hajlékony gondolkodás, a birálókész-

aég magas fejlettsége amely lehetővé teszi, hogy a hipotéziseket 

gyorsan értékeljük és a használhatatlanokat azonnal elvessük. 

A kapkodó gondolkodás arra készteti az embert, hogy akármilyen 

megoldásba belenyugodjon. A gondolkodás sa átoe lustaságának követ-

kezménye amely hajlandó arra, hogy ellenőrizetlen hipotézisekből in-

duljon ki és csak az adatok  egy  részének figyelembevételével hozzon 

döntést. Ez ellen a gondolkodás ellen szivós munkával kell harcolni, 

hogy a tanulókban a gondolkodás pozitív tulajdonságait alakíthassuk 

ki. 

A fizika tanárának ahhoz, hogy megoldja a reáháruló sokrétű 
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feladatot oktató-nevelő munkájában igen sokirányu k4pzetta4ggel kell 

rendelkeznie. illaadó önképzéssel kell lóróst tartania  a rohamosan 

fe,ilódő tudsomán,ros cár. eeményekk« 1, nem hanyagolva el pedagogiai és 

politikai továbbképzését sem. 

Nagy örömmel tdlt el minden pedagoguet, ha látja  fáradságos 

munkájának eredményét, a sokoldalunn fejlett  fiatalokat, akik mun-

kájukkal kénesek és kószek szocialista államunk épitásóre. A materi-

alista alapokon r'?.16 fejlett természettudományos gondolkodásmóddal 

rendelkező felnövekvő namzedók4 a jóvá, akik biztos tárgyi tudásuk-

ra támaszkodva szellemi ós testi ere jii?: önzetlen munkai jóval azon 

dolgoznak, hogy a dolgozó ndp életét minél könnyebb4 ós szebbé te-

gyék. HR szocialista társadalmunk pedagogusai ilyen kópzettsógii if-

jusá,got adnak tárom?almunknak, akkor maratók 	tel jesitettók 

azokat a nagy feladatokat amelyeknek reájuk váró megoldása előrevi-

szi a fe jlód's ilyét. 
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