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A szocialista társadalom igényei - amelyek 

összhangban vannak az egyén érdekeivel - 

azt követelik,hogy továbbfejlesszük okta-

tási rendszerünket az alábbi alapelvek 

szerint : 

Váljék szorosabbá iskoláink kapcsolata az 

élettel,a ,yakorlattal,a termeléssel. 1y°in-

den iskolatipus készitse elC tanulóit a 

termelCmunkában való részvételre. 

Mind magasabbra kell emelni a korszerü,ter-

mészettudományos általános és szakmai mü-

veltség szinvonalát.A tanulók tulzott i-

génybevételének elkerülése érdekében a tan-

tervi követelmények megállapitásánál foko-

zottan figyelembe kell venni az életkori 

sajátosságokat. 

/ Az 1961.évi III. törvényből./ 

További feladatunk,hogy különösen a pedagógusok közremü-

ködésével segitsük a kétkezi dolgozók gyermekeit, akik 

a szülj házban kevesebb támogatást kapnak a tanuláshoz. 

/Y ZrJ IX. Kongresszus határozatából ./ 
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Bev e z e t  

Ez a tanulmány a hatékonyabb számtanoktatás 

megoldására való törekvést célozza. Az é-

let által támasztott követelményeket fi-

gyelembe véve,egy kisérletsor elméleti a-

lapját mutatja be s a kisérlet megvalóitá-

ss közben felvetc;dött problémákat, felada-

tokat elemzi és a kisérlet eredményeit 

ryujt ja j  

Uj és az eddigi gyakorlatban kevés szerepet 

kapott lehetőségeket és összefüggéseket 

igyekezett a kisérlet kutatni és felhasz-

nálni.Igy a kisérlet kiterjedt annak a 

megállapitására is,hogy az általános is-

kola alsó tagozatában milyen lehetőségei 

vannak annak,hogy a tantervi követelmé-

nyek esetleges emelése mellett a tanulók 

ne csak az ismeretek alapjait kapják meg 

a tanitási órán,/ismeretközlés/ és tanul-

ják meg annak egyes részeit,hanem a meg-

szerzett ismereteiket már az iskolában 

gyakorolják is  be,sajátitsák el /stabi-

lizálják/. ;z igy kimüvelt készség, jár- 

tasság és ismeret legyen elégséges a szük-

séges előrehaladáshoz és ne igényeljen 

otthoni munkát a tanulótól.Ezzel a tanu-

lé és az iskola kapcsolatában egy sajátos 

uj szerep jelentkezne az  eddigi gyakor- 



lattal szemben.'z ismeretek megszerzése 

.  és elsCdleges begyakorlása mellett a tel-

jes beüyakorlás,az ismeretek biztos, tar-

tós megszerzése is az iskolában oldódna 

meg.A tanulók igy jól felhasználható sza-

badidChöz jutnának.Lehetóvé válna egyéni 

képességeik fejlesztése,érdeklcdési kö-

rük fokozottabb kibontakoztatása a kis-

dobos és uttörómozgalom keretében. 

Munkámban a következC P$ részekkel kivánok 

foglalkozni,melyek az elŐzCekben vázolt 

elvek megvalósitásának módját mutat-

ják meg. 

Az  I. fejezetben azokkal a módszerekkel és 

kisérletekkel foglaalkozom,mely,ek a szak-

irodalom alapján hazánkban és külföldön 

folynak a számtan eredményesebb oktatá-

sának érdekében.Ezek ismeretében körvo-

nalazom kisérletem lényegét. 

A II. fejezet tartalmazza azokat a didak-

tikai ujszerüségeket,módszereket és e-

gyéb kihatásokat,melyek a kisérlet so-

ran vagy azt megelózéen jelentkeztek, 

megoldást igényeltek és figyelmet érde-

melnek. 

K III. fejezet feleorol ja a kisérlet gya-

korlati feladatait,konkrét tényeit és 

foglalkozik a távlati lehetCeégekkel is. 
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Sokat jelezetett ebben a munkában az az 

inspirativ segités,amit Dr. :agy József-

t61 kaptam mind a munka megkezdésekor, 

mind annak folyamatában.Ezért ismétel-

ten  köszönetemet fejezem ki. 

Külön megköszönöm azt a segitséget is,  a-

mit a kisérlet gyakorlati munkájához há-

rom általános iskola igazgatója adott. 

Ele nek Hazafi Jakabné /Mohács/ adott 

támogatást,de jelent',s volt T;a. éla 

/Villány/ és Tordai László /CsanádpalQ- 

ta/ segit;; hozzáállása is. 

:Iaszr.os 	voltak azok a gyakorlati tapasz- 

t&latok,e , mik:et a kisérletben ré; zivevc, 

nevelCk adtak számomra.Ezen nevelek kö-

zül külön ki kell emelnem Kókai József- 

é munkáját,aki elsCnek kezdte meg a ki- 

;,érleti munüát.Sokat jelentett a többi, 

kisérletben ré;ztvett nevele,igy H avasi 

Jánosné,Tobak p,rpádné mohácsi,Kemény La- 

josné villányi. és Tordai L:xszlóné csa- 

nádpalotai nevel tevékenysége é, taná- 

CSa. 

Segitc; miar.ká jukat ezuton is köszönöm. 
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1. Társadalmi 	igény  

A marxizmus klasszikusai bizonyitották a polgári politikusok- 

kal szemben,hogy az oktatás a maga intézményrendszerével 

a felépitmény része.Jellegét,tartalmát és módszerét is 

meghatározza a sajátságos társadalmi alap.JellemizC,de nem 

szükségszerü,hogy az alappal szemben a felépitmény elmara-

dott legyen.Ez az elmaradás káros,mert az alap és a hozzá 

tartozó felépitmény közöd dialekti r.us,egymásra haté kap-

csolat áll fenn. 

A szocialista társadalmi alapot figyelembe véve, e kapcsolat 

tekintetében bizonyos nem-antagonisztikus ellentét 	ta- 

pasztalhate.Társadalmunkban forradalmi változás következett 

be,mégis jogosan feltehető a kérdés : a felépitményben, az 

oktatásban is bekövetkezett-e ez a változás ? 

Sajnos,ez egyértelmüen nem mondható el.Igaz ugyan,hogy ok-

tatási rendszerünk sok területén lényeges változások tör-

téntek / egységes oktatási rendszer,felszereltség javulá-

sa,szociális kedvezmények,uj intézmények tömege . . . /,de 

az oktatás módszereit tekintve sokszor jelentkezett a hely-

bentopogás,ety belsC körben való mozgás. 

Jobbat , t ö b b e t, k ö n n y e b b e n és korsze-

rűbben 	termelni  - ez lett a jelszó a t-rsadal- 

mi termelésben. E jelszónak a pedagógiai gyakorlatban is 

érvényesülnie kellene.A pedagógia és ezen belül a didak- 

tika forradalmát is igy lehetne tömören megfogalmazni : 

Jobbat, t ö b b e t, k ö n n y e b b e n 	és k o 	r- 

s z e r ü b b e n 	o k 	tat  n i. 
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;.mennyiben ezen összetett jelszót akarjuk valéra váltani, 

akkor ennek alapját már az általános iskola alse tagoza- 

tában lc kell rakni.Elsósorban a sz:mtannak,olvasásnak 

és e Lyelvtannak van ebben nagy szerepe. 

ti számtan tartalmas és hatékony oktatásának szükségességét 

igazolja az a közismert tény is,hogy az alapokban lera-

kott jártasságok és készségek szirvonalától függ a r3-

épithetC műszaki képzés nagysága és szinvonala.d müsza-

ki képzés színvonala pedig befolyásoló tényezője a ter-

melésnek.A számtani és matematikai ismeretek szintje, a 

szint fejlesztése,emelése a tudományos munka feltétele 

is,mivel a számtan és matematika szinte minden tudomány-

ba betört és helyet követel magának. 

Tegadhatatlan,ho& jelentL . s é: sokszor mutatés elcrelépést 

értünk el a matematika oktatás kísérleti formáiban,de en-

nek terjedelme,köre kicsi.Ezek s kisérletek és az elért 

eredmények nem a nagy tömegnek,hanem csak a kiemelkedC 

képességüek egy kis körének adott az átlagnál többet. 

1; szinvonal álta..lános emelését nem lehet u j megoldani - 

az szocialista elveinkkel volna ellentétes -,hogy egy 

kis csoport szinvonalát emelnénk csak speciális képzés-

sel,melyre minden: egészséges gyermek nem alkalmas s a 

megfelel feltételek sem teremthetlek meg.Termés zetesen 

itt nem gondolok a kiemelkedC képességü tarutókra akik 

képességeik alapján megérdemlik,sct igénylik is a maga-

sabb képzést.Ezekre a tanulókra a II. fejezetben külön 

kitérek. 

A minden szinten jelentkezC igényeket a számtantanitás 41- 
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talános szintemeléssel tudja kielégiteni. 

Eddig csak a szextemelés szükségéről volt szó.Az igényekről. 

Kevés szó esett viszont a jelen valós ágrál,arrál,hogy mi-

lyen a jelen helyzet ezen a téren. 

A hazai és a nemzetközi szakirodalomból ismert , hogy a r é - 

g i igényekre épülő számtani,matematikai ismere-

tekkel,azok szintjével és stabilitáséval is sulyos problé-

mák vannak.; cikken kivül az érettségi jegyz 4könyvek szin-

te évr'l évre tragikusabb képet festenek.Minclez annak el-

lenére van igy,hogy a tapasztalt hiányosságok felszámolá-

sa "központi kérdés".Ezekből is következik,hogy a megol-

dás igénye sürgetőbben jelentkezik,mint eddig bármikor. 

A pedagógia nem lehet passzisi szemlélője a hiányosságoknak, 

a jelentkező igényeknek.A javitásra,szintemelésre törek- 

vés nem lehet csak a számtannak és a matematikának a prob-

lémá ja,kell,hog;;  a pedagógi€é is legyen.A pedagógia jelen-

tőségét emeli az Laz ismert tény is,hogy a tárgyi problé - 

mát sokszor a rossza helytelen ismeretelsajátitás adja. 

A stabil,alk€Amazható ismeret rögzült pszichikai képzód-

mény.Ennek kialakitú ára,ami az alsó tagozatban történik, 

különös figyelmet kell szentelni.A hiányosságokat tehát 

itt kell felszámolni,mert itt kell az uj,a több biztos a-

lapját nyujtani a később tovább bLvithető ismereteknek. 

A vizsgálódás és a látószög bővülését tezi lehetővé,hogy a 

társ-,illetve segédtudományok az utóbbi évtizedben roha-

mos fejlLdésen mentek át.Ezek igénybevétele nélkül a vizs-

gálódás is és a megoldásra való törekvés is szük prakti-

cizmusba vagy vulgáris magyarázatokba torkollik.Hatalmas 
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lépésekkel halad elCre és ér el eredményeket az oktatás- 

lélektari,és mind nagyobb helyet követel magának a matema-

tika is,mint a vizsgálatok egyik legobjektivebb méds tere. 

A kibernetika tudománya is olyan segitséget jelent, amit 

feltétlenül figyelembe kell venni akkor is, ha története-

sen nem kimondott programozott oktatásról van szó. Ilyen 

pédául maga az információ szerkezete,a visszacsatolás is. 

Ezek figyelembe nem vétele zsákutcába viszi a munkánkat. 

A konzervativ,bezérkázott,szük látásmád szinte tragikus 

eredményeket ad. 

Mint már jeleztem,a probléma nemcsak hazai területen,hsnem 

világszinten jelentkezik.I:egszámlálhatatlan kisérlet fo-

lyik  a  világon az oktatás erednényességének,hatékonyeá- 

gának,minGségének emelésére.Ezeknek a kisérletekrek az 

értékét a hipotéziseknek ismeretében va g y a kisérletek 

kezdeti,forrásban lévő állapotában egyértelmüen elvetni 

vagy elfogadni nem lehet.Ez helytelen volna.Feltétler:ül 

figyelembe kell venni ezek utkeresését. 
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2. Irányzatok 	a 

megoldásra 

A problémahelyzet a következő : nem megfelelt, alaptudás az e-

gyik oldalon,a másikon törekvés a fokozottabb igényű tu-

dás kielégitésére.Lhhez hasonló ellentétpár található még 

például az oktatott anyag és az élet kivánalmai által meg-

szabott ismeret között. 

A megoldás utjára és módjára vonatkozó elképzelések és 

tervek kisérletei igen különfélék.,,ltalános érvén,;ü,elfo-

gadott,kiforrott módszer egyik ország oktatási rendjében 

sincs még. 

A sokféleség arra kényszeritett,hogy a jelentősebb,tehát fi-

gyelmet érdemlő irányzatokat é:  terveket alapjuknak, cél-

juknak meófelelően_ csoportositsam. 

::.i legyen tehát a megoldós ? 

Az 	e x t e n z i v mód kézenfekvő megoldási lehetC- 

ségnek mutatkozna.Tehát.az oktatási anyagot emeljük,és ez-

zel párhuzamosan: emeljük a tanitási órák számát. 

Ezt nem fogadhatjuk elmert a tanulók szabadidejének nagy-

sága már igy is  a fiziológiai szükségletük minimumánál áll. 

Ennek vizsgálatát a fenti és egyéb okok miatt nem tartom 

s züks égesnek,mint elfogadhatatlant elvetem. 

Az elfogadhatóbb megoldások csoportjai a következők : 

a./ A g a k o r 1 ó 	p e d a g ú g u s o k/ ezek kö- 

zül is csak a hivatásuk szerelmesei/a jeinnleg érvény-

ben lévC tantervi anyag sértetlenül hagyása mellett az 

egyes egységek,témakörök módszerbeli kivitelezésével ter- 
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vezik a problémát megoldani.;, tervek tehát a "technikai 

Livitelezésre" vonatkoznak./Az irodalma gazdag.Tanitók 

Kézikönyvtára.A tanitó munkájának számtalan cikke./ 

b./ A matematika 	szakos  kisérletezők az 

életben i; szükséges "közszükségleti" ezámtan tanitás 

helyett már az általánosan képző és alapozó oktatási in-

tézményben. /igy az általános iskola alsó tagozatában is/ 

egy magasabb matematikai igény közvetlen és teljes ala-

pozását kielégitő mód megtalálásában keresik és látják a 

megoldást.A "matematikai vágyakra" épül ez a terv,megfe-

lelő számu algebrai,geometriai,kombinatórikai,güggvény-

tani . . . anyag alapján. 

Ebben  természetesen nagyobb igényt kap a szaktárgyi lo-

gika,mint amennyi érvényt a pedagógiai logika. 

E terv és kisérlet nálunk is megtalálható,mely lényegét 

tekintve nem tér el külföldi társaitól./Legjelentősebb 

Dr.Varga Tamás komplex módszere,melyrek propagálása a 

nem szaksajtóban kicsit tulzott./ 

c./ Kis hányadban előtérbe kerül egy k o m p r o m i s z-

s z u m o s elv  is.Ez tömören a következőkben hatá-

rozható meg.A hagyományos,tehát aritmetikai témaanyagon 

bélül,az ismeretek belső összefüggéseinek vizsgálatánál, 

magyarázatánál a matematikai látásmcdot kell erőtelje-

sen elGtrébe helyezni. 

E mód legtipikusabb képviselője r'.J.Vilenkin,aki tervét 

és annak multját,lehetőségét indokolva megállapitja,hogy 

e forma már a babilóniaiaknál megteremtődött. 

T ermészetesen e főcsoportokon tul a terveknek több képvise- 
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lCje,több formája és vltozata is van.:zek lényegüket te-

kintve 	fenti irányzatok valamelyikébe sorolhatók./ izt 

igy vettem figyelembe,€ legtipikusabb eseteket,példákat 

hoztam./ 

A módok és lehetCségek kereseedbcl nem vonhatjuk ki az dlta-

ldLoc pedagógia,igy a  didaktika utkeresc, munkd ját s em.:rn 

nek lehet égét megerC siti az  a tény,hogy az oktatós egé-

székek hatékonyabbá tételére is  történnek kisérletek. I;y 

azok,ha bizonyos transzponálással is , dG hasznosak lehet - 

nek saját problémáinkra. 

Legnagyobb figyelmet ezek közül L.V.ankov komplex kisér-

letsors érdemel.Ennek lényegét a következC, elvek köré le-

het csoporto, itani : 

- magassziLtG motiválás már az alsó osztályokban,melyek 

hatása a  felsCben is tapasztalható, 

- az órákon uralkodó nagymérvü ezabadség,a logikus gondol-

kodás önigénye, 

- az elméleti ismeretek dönts szerepe, 

- minden perc maximális kihasználása,a gyors tempó, 

- nagy tér az egyéni képességek kibontakoztatására. 

A  fentieket még segiti az ie,hogy bátran összeolvasztja az 

elemző megfigyelés t, az elvont gondolkodást és a gyakorls+ 

ti tevékenységet. 

E didaktikai módszer eredményességére a következ'; irodal-

mi tények,ré, zletek adnak  igazolást. 

" A kisérleti osztályok gyenge tanulói megfelelnek a szo-

kásos osztályok közepes tanultinak." /Kumarin:Ahol uj mó-

don tanitanak C.P.Y. D. 17 915./ 
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Eredményeik még jobbak is,mert "Zankov iskoláiban a tanu-

16k a harmadik tané' végére elvégzik a négy osztály anya-

gát,st ennél többet is,mert speciális tervükben sok uj 

szerepel,és a negyedik évben az ötödik osztályba iratkoz-

nak be,ahol kiválóan megálljak helyüket." 

/ r:agy József: Uj utak a  szovjet didaktika fejlődésében 

Pedagógiai Szemle 1966. 6-7.sz./ 

Ezek után már azt kell me v izsgálni,hogy az egyes tervek, el-

képzelések milyen realitással rendelkeznek.Ii az átvehetC, 

mi a továbbfejlesztésre alkalmas.Ezt a vizsgálódást a kö-

vetkező szemrontok alapján kivárom megtenni : 

- milyen irányzatu anyagot ad, 

- ad-e több anyagot a jelenlegivel szemben, 

- megoldhatók-e személyi és tárgyi feltételei, 

- biztos: alapot nyujt-e a későbbi,magasabb matematikai a-

ny agna k ? 

Legkönnyebb vizsgálni a "rutinkéráÁses" / a.csoport / ese-

teket.Ezzel a móddal lényeges változás nem következik be, 

mert az egész egyes részeiben bekövetkező változás "fron-

tálisan" nem tudja befolyásolni az egészet.Esetleg csak 

tizedekben mutatható ki eredmény,változás,de ez is csak 

a megfelelő érdeklődéssel rendelkező pedagógusoknál. Or-

szágos tömegnél ez az eredmény alig mérhető.Ezeket,mint 

megszivlelendC "szakmai fogásokat",vizsgálni és alkalmaz-

ni kell.Ez a mcd a képzés tartalmi anyagát nem érinti. 

Az  érvényben lévő tantervi koncepciónak megfelel,annak 

korlátai,keretei között hat.Ennél a módnál jelentkezhet 

a károsan haté tulzott számtan-köpontuság. 
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A tulzott,vágyakra épüli / b.csoport /,elsCdlegesen nem szám-

tani,hanem algebrai anyagu kisérletek értékelését megköny-

nyiti a résben már kialakult vélemény. 

Annak ellenére,hogy e módszer még nem forrt ki teljes ,:n, 

figyelmet érdemelmert. "mutatósságuk" és a napi sajtó-

ban mind gyakrabban hegjelen' riportok hatására a közvé-

lemény nagy hányada fordul feléje kiváresisággal és  re-

ménnyel. 

Mint azt már emlitettem,ezeknek a kisérleteknek nagyrésze a-

zon r :atematikai koncepcióból indul ki,hogy mi volna az az 

optimális lehetCeég,ami az algebrát,geometriát,kombinató-

rikát,számrendszereket,függvénytant . . . beépitené, il- 

letve uralkodóvá tenné az általánosan képző iskola alsó 

tagozstában.Az aritmetikai ismereteket másodlagosnak ve-

szi.A matematikai szak igénye minden mást háttérbe szorit, 

igy például a pedagógia logikáját is.Felhasználják ugyan 

a moddrn didaktikai és pszichológiai elveket,de gyakran 

hibasan.Az ismeretszerzés folyamatában támaszkodnak a já-

tékos lmanipulativ tevékenységre,ami a gyermek igénye, de 

tulságosan korán,gyorsan absztrahálnak. 

Ujszerüséget főként a tanitási anyagban hoztak és nem a 

számtantanitás pedagógiájában. 

E szdskséges. irányzatokkal kapcsolatban igen találó véle - 

ményt  •  nyilvánit Andronov és Kol jagin a " Mozgalom a ma-

tematikatanitás reformjáért cimü irásában./O.P.K;➢ .18811/ 

Indokolják is ezeknek a terveknek a születését. 

" A  matematikai és gondolkodási strukturák közötti analó-

gia felfedezése "szegletköve" lett 	szélsőséges irányza4- 
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nak a matematikatanitás reformjáért indított mozgalomban". 

/ I.m. 5.o./ 

megállapitás mellett a kivezető utra is utal,ad javasla-

tot: 

" Ismeretes,hogy milyen nagy befolyást gyakorol az egész 

matematikatsnitásra az elsó fokozat,a számtar.tanitás. A-

zonban a változások kis mértékben érintették a számtanta-

nitás pedagógiáját.Pedig nézetünk szerint a matematikata-

nitás mindenféle radikális átalakitása elképzelhetetlen, 

ha nem történnek bizonyos változások a kezdeti fokozatán". 

/ I.m. 8.o./ 

A szerzők összegezik is véleményüket. 

" Ez megoldható volra,ha lerakták volna az ismeretek a-

lápvető fundamentumát, tudatosan elsajátitották volna az 

alspfogalmakst,szilárd számolási készségekre tettek vol-

na szert és kialakitották volna a logikus gondolkodás jár-

tasságát." / I.m. 9.o./ 

E véleményt még kiegésziteném a következpkkel.A nevelők haté-

kony átképzését is igén y li ez a módszer.Esetleg ez még 

megoldható volna,de a módszer az elsó, osztályban már o-

lyan fejlett logikai gondolkodási jártasságot igényel, 

mellyel az iskolába induló tanuló nem rendelkezik.Kevés 

azoknak a tanulóknak a száma,akik a módszerhez szükséges 

pszichikai fejlettséggel is rendelkeznek,és igy képesek 

elsajútitani a magasszintü oktatás ismeretanyagát. 

Az ugynevezett kompromisszumos módszer / c.csoport/ az eló-

zőhö.z hasonló problémákkal küzd,bár bizonyos realitások-

kal rendelkezik.Speciális képzésre alkalmas,de nem az I. 
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osztálytól. 

A  fenti vizsgálódás is bizony itja,hogy a matematikai alapról 

kiinduló megoldás nem követhetC még transzponálással sem. 

Má, uton kell tehát keresni a megoldást. 

Az ujebb didaktikai módok és elvek már közelebb visznek 

a megoldá;hoz,tehát ezen az uton kell tovább haladni. 
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3. A kivezetE ut l e h e t ő e é g e i  és 

feladatai  

/ A hipotézis  alapelvei  / 

Ezeknek az ismertetett irányzatoknak é: problémáiknak ismere-

tében mi legyen a további teendő ? 

L_ilyen utat válas;zunk,hogy véglegesen fel tudjuk számolni az 

elmaradást,és olyan tartós ismereteket tudjunk adni tanu-

lóinknak,mely ek alkalmasak arra,hogy számolási kulturá-

juk jelentősen emelkedjék ? 

Induljunk ki a tartalmi igényekbő1.Vizsgálju meg a tantervi  

követelményeket az igény oldaláról.Az tudott,hogy a je-

lenleg érvényben lévő tanterv /162./1962.sz.L.M./nem elé-

giti ki a jelentkező igényeket,hiszen egyrészt emiatt je-

lentkezik probléma.Lényeges és gyökeres változás nem kö-

vetkezett be az e1 zC tantervhez viszonyitva.,em változ-

tatja meg az uj tanterv sem az anyag terjedelmét,a köve-

telményeknek eleve szub jei.tiv forrná ját, többféle módon va-

ló magyarázhatcságát. 

Az elczőekhez viszonyitva változatosabb képet csak az u-

tasitá4i rész tsrtalmsz.Erőteljesebben jelentkezik már a 

z;yakorlattal való kapcsolata játékosaz életből szemlé-

lettel való elsajátitási mód.Ezt tükrözi helyese n  a tan-

könyv is. Mindez viszont az eredmények ismeretében,az i-

gény figyelembevételével még mindig kevés. 

Az eddigi gyakorlat bizonyitotta már,hogy nem lehet az is-

kolai anyag mennyiségét és minőségét a jelenlegi módsze-

rekkel,vagy azok kismérvü változtatásával emelni.  
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Az an,;ag mennyiségi emelésére és a felemelt anyag gyorsabb 

elsajátitására van szükség,ami a maximalizmus,vagy a tul-

zott számtan-központu;ág veszélyét rejti magában. 

Fel kell szabaditani magunkat azoktól a módszer- és felfo-

gásbeli kötöttségektől,amiket a régi tantervi igények és 

pedagógiai nézetek jelentenek. 

Uj módon,ujszerüen kell a több ahy altot adni,a pedagógia 

logikájának megfelelően csoportositva. 

A pedagógiai elvek alapjáról kell állást foglalni abban a 

kérdésben is,hogy mi legyen az az anyag,smit tanitani,el-

sajátitatni akarunk. Ezen belül el kell dönteni azt is, 

hogy a matematikai ismereteken keresztül sajátittassuk-e 

el a számtani,a "közszükségleti" aryagot,vagy a számtani  

ismeretek alapozd elsvjátitására épitva a magasabb  mate-

matikai ismereteket. 

A hazai és a nemzetközi szakirodalomban még egyáltalán nem 

dőlt el a két fő irányzat vitája.Áz. érvek és ellenérvek 

kavargásából nehéz.megállapitani a helyes utat. P'agyobb 

tanulságot jelent viszont a felszinen megjeleni tünet,a 

hiányosságok elemzése. 

A magasabb matematikával foglalkozóknál /érettségizók,egye-

temi hallgatók/,a s z á m t a n i ismeretekben megmu-

tatkozó hiányosságokat tártak fel.Ezek gátlói a további 

munkának, gaz eredményes elrehaladásnak. 

Tehát elöször az elemi,a számtani ismeretekben kell elc;re-

haladni,hogy matematika oktatásunk hvték.onyabb legyen.  

Ezt a megállapitást tükrözi a már idézett Androrov és 

Kol.jagin idézet is.16:indez nem jelentheti,hogy felada- 
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tunk csakmegerősitésre korlátozc`,dik.Az eddigi feldolgozás-

ra szánt időt le kell röviditeni,hogy távolságban, mélység-

ben és elsajátitási szintben nagyobb ismeretanyagot is  tud- 

junk adni. 

" ö b b e t, j o b b a t 	és 	s z i n v o n a l a s 

b a t kell adni.1z tartalmilag igaz,de egyben kevés is, 

mert ezt a magasabb,több anyagot könny e b b e n és 

k o r s z e r ű b b e n is kell adni.fz igy már teljeseb-

ben fejezi ki az igényt. 

Mádszerben és eszközrendszerben: is igalzodnur:k kell az igénye-

sebb munkához.lz az igény nemcsak a számtantanitás igénye, 

hanem szinte minden tárgy oktatá.áé.A megoldáshoz,megvaló-

sitáshoz tehát olyan általános elveket kell alapul venni, 

amelyek az általános problémák megoldására is alkalmasak. 

Gondolok a problémák közül olyanokra,mint a tanulók tul-

terhelése; a nagy lekötöttség miatt az egyéni képességek 

nehéz kibontakoztathatósága;az otthoni tanulási munka a-

ránytalan nagysága; a hátáriyos helyzet és az ebből követke-

ző problémák;az osztályozás és a vele kapcsolatos követel-

mények;az oktatás-pszichológiai tények ás törvények na-

gyobb érvényesitóse . . . 

A korántsem teljes számban felsoroltak megoldására  kell tö-

rekedni,és nem  lehet megelégedni csak az egyes folyamatok 

megállitásával. 

A  gyakorlat és az élet adta követelmények,igéryek alapján a 

következő összefüggő,de egyben önállé általános feladato-

kat látom és tartom megoldandónak.Ezek figyelmen kivül ha-

gyása kétségessé tenné a kisérleti munka eredményét. 
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A kitüzött feladatok tehát : 

- a rw iobb tanitási anyagot ugy csoportositani,olyan di-

daktikai formában megoldani,mely alkalmas a mélyebb és 

gyorsabb elsajátitására,tehát a tantárgyi logika álta-

lános érvényü elveinek meghatározottságán tul a pedagó-

giai logika nagyobb érvényesitése, 

- az egyéni képességek maximális kibontakozási lehetősé-

ge mellett a szükséges minimum biztositása mindenki szá-

mára, 

- a tanitást,az oktatást mint ismeretközlést és a tanu-

lást mint ismeretelsajátitást szorosabban kell egybe-

kapcsolni a tanitási óra keretében,és változatlan óra-

szám mellett az iskolában megoldani mindkettőt, 

- a tanitási árát ugy szervezni,hoÜy az a fenti igénye-

ket mindenben képes legyen  kielégiteni. 

Természetesen ezeken tul egy sor más pedagógiai-didaktikai 

részfeladatot is meg kell oldani,meg kell valcsitani. A 

régi módszerekba át kell venni mindazt,ami jó,eléremu-

tató é, bátran el kell vetni azt,ami akadályozza a mun-

kát,lassitja az elCrehaladást.Ezek a célok nem járják ki, 

sc,t. megkövetelik azokat a követelményeket, amik a tárgy 

szakigényébCl adódrak,feltétlenül ki kell elégiteni. 

A célok megvalósitásában a jelenlegi munka elemzéséba kell 

kiindulni. A  tanitási órát,az órán folyó oktató munkát 

szükséges elöször megvizsgálni,mint egyik legfontosabb 

didaktikai egységet. 

Végeztem ezzel kapcsolatban is vizsgálatokat.Az eredmény 

a számtan eredményeihez hasorlóar. tragikus. Ez a vizsgá- 
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ládás csak arra terjedt ki,hogy megállapitsa azt,hogy a 

tanitási óra milyen mértékben szolgálja az ismeret/isme-

retek/teljes elsajátitását.Magát az óravizsgálat módsze-

rét és tartalmi tapasztalatait a II.fejezetben ismertetem. 

Az órák ezt a feladatot nem oldják meg.Több I. osztály átla-

gában az elvégzett feladatok száma 7,3 feladat/tanuló 6-

ránkirt.=z a szám akkor és ott mutatkozik,ahol az ismere-

teket slapozzák.Ilyen feladatmennysiég láttán nem  szabad 

csodálkozni gaz eredményeken. 

Isi szabott gátat sz eredményesebb munkának ? 

A formai kérdésekre forditott fe figyelem lelassitotta a fel-

törő gyorsaságot,ezzel a több feladat megoldását akadályoz-

ta.Szükségtelenül megálltak egyes kérdéseknél,vontatottá, 

eröltetetté tették az órát.Zankov kifejezésével élve "ké-

rCdztek" . 

Már  kezdetben is sok problémát vetnek fel,igyekeznek meg-

oldani,holott problémamegoldó gondolkodásra még nem tani-

tottuk meg tanulóinkat. Ez a vontatottság az aktivitásra 

és a sikerélmény kialakulására is káros. 

Természetes,hogy az ilyen alaphelyzetü óra nem alkalmas 

arra,hogy rajta a tanulók ismereteiket ténylegesen és biz-

tosan alapozzák. 

Maga a legfontosabb oktatási formánk tehát gátlójává válik 

a jobb eredmények elérésének.T'em kivánom külön elemezni, 

hogy mit jelent ez a pszichikumban. 

Az elmondottak ismeretében a tanitási óra bizonyos tartalmi 

és formai elemeinek átépitését tartom szükségesnek, hogy 

az céljainkat ténylegesen szolgálja. 
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Az  elGzcekben felvázolt általános pedagógiai igény tételei a-

lapján a lehetséges megoldást példákkal illusztrálva kör - 

vonalazom. 

Szemléletes példát példákat az I.osztályban találni.Elsősor-

ban itt kell a megoldási módokat átrendezni olyan elv a - 

lap jáL,hogy a tanuló a tanitás i óra folyamatában mindenit 

kor csak e g y problémával,megoldandó feladattal talál-

kozzék.Az egyes részek megfelelé szintü és stabil begya - 

korlása után lépjen cask tovább.Igaz ugyarl,hogy e temati-

kus felépités elve ismert,de ez az előirásban és a gyakor-

latban más képet mutat.Például az I.osztály bevezető sza- 

kasza után a számkörökkel,szám'körökben való számolással 

egy idLben jelentkezik követelményként a számok irása,mü-

veletek jelzése és a feladat megoldása,elvégzése.Fel.tü -

nőbbé teszi ezt a "halmozást",ha figyelembe vesszük azt 

is,ho gy ebben az idóben még az irtáskészség kialakitásának 

kezdetén tartunk. 

A számolás problémasora az irásban való rögzitéssel egy ide-

ben jelentkezik.Ezzel eleve már biztos a tulterhelés,nem 

beszélve külön az idegesség hatására jelentkező kapkodás-

ről. 

Ez a mód más hibalehetőséget is rejt magábsn.Á mélyen rög-

zült irásbeli feladatmegoldásokra már akkor sor kerül,ami-

kor a tanuló még megfele1C számolási biztonsággal sem ren-

delkezik,sőt a számjegyirással is még küszködik., ,:egteremt-

jük szinte tudatosan azt,hogy rossz rögzülés következzen 

be,melynek kiküszöbölése később nagy  munkát jelent a peda-

gógusnak.Szinte magunk teremtjük meg a nehézségeket, nem 
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is beszélve a számjegyek formai hibáiról. 

A sokszor emlegetett és életkori igényként feltüntetett já-

tékosságot gyorsan,szinte 4 - 5 hét alatt felváltja a ko-

moly,irásbar. is megkövetelt probléma- és feladatmegoldó 

munka. 

Hasonló pékár tömegét lehetne még felsorolni,amivel a peda- 

gógiai pszichológiát,logikát szinte tudatosan sértjük meg' 

A későbbiekban is elemzek még hasonló hiányosságokat. 

Mi legyen. tehát a megoldás ? 

A megoldást már részben érzékeltettem a példákban,de eze;__ 

szintézisben való szemlélése is szükséges. 

Az életkori játékos igény tartósabb kielégitésével olyan 

részletes és alapos szóbeliséggel kell felépiteni az is-

meretet,amely a kezdoti lassu haladás után gyors irásbe-

liséggel tetőzik.  

problémafelismerés és problémamegoldás különféle tipu-

sait,utjait tanitani kell tervszerüen. 

A részletes aprólékossággal felépitett alapra több és bizto-

sabb ismeretet lehet épiteni.  

A megoldandó általános feladatok között szerepelt az is,hogy 

a tanulók ismereteiket teljes egészében az iskolai tanó-

rán sajátitsák el és egyéni képességeiket is maximálisan 

ki tudják bontakoztatni.Ernek a realitását adja egy álta-

lános tétel. 

;. tanuló tudását,az ismeret elsajátit:sát,a sztereotip jel-

leg kiépültségét egy bizonyos - még ki nem mért,az egyéni 

felfogóképesség és az előzetes ismeretek által determi-  

i_ált - mennyiségü anyag meghatározott időben való ismételt  
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elvégzése adja,legyen az szóbeli vagy irásbeli anyag.  

:zzel meghatározhatóvá válik az a szint,amit ismeretben ál-

talános képesség mellett el lehet sajátitar_i. 

Erről az alapról vizsgálva jelen helyzetet, azt lehet meg-

állapitani,hogy például az I.osz.tályban az elvégzett fela-

datok száma 1 200 és 1 700 között van.Lz az órán és a 

házi feladatként végzettekből tevédik össze.Ennek a pél-

daszámnak az eredményét már israerjük.Y evés a biztos isme-

rethez. 

Van- e mód arra,hogy ennek a feladatmennyiségnek többszörö-

sét oldják meg a tanulók ? /.z az emelés viszont nem je-

lentheti a házi feladatok amugy is magas számának emelé-

sét./ 

Van akkor,ha az órák adta lehetőségeket jobban felhasz-

náljuk.Feltétlenül szükség van viszont arra a részletesebb 

és következetesebb alapozó munkára is,amit már az elCzC-

ekben vázoltam. Laga az ilyen alapozás még nem elégséges 

a példaszám emeléséhez,ehhez még valami kell. 

Sok segitséget jelentett ennek megoldásában és az egész ki-

sérleti munkában Tantó Imrérié Dr.Fagy József által irá-

nyitott kiserletének eredménye és tapasztalata.E kisérlet 

a 20-Üs számkörben való számolás fejlesztését célozta. 

/Pedagógiai Szemle 1968. 7-8.sz. 648.o./ 

.t, gyakorlólap adta a segitséget,a szükséges eszközt a terv 

végrehajtására.Ennek készitésére,szerke.ztésére a II.feje-

zetben részletesei. visszatérek. 

A gyakorlólap elCsegitette,hogy a kibernetika bizonyos elve-

it az oktatás folyamatában fel tudjuk használni.Legjelen- 
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tősebb ebból a visszacsatolás adta lehetúség. 

A  kivetitett és számszerüen kapott adatok alapján módunk 

é, lehetőségünk van arra,hogy betekintsünk a tanuló isme-

retrendszerébe.Leg tudjuk állapitari,hogy a tanuló az is-

meretet milyen szinten,milyen stabilitással sajátitotta 

már el.DöntC annak objektiv megállapitásában is,hogy e-

légséges-e az adott ismeret a ráépitésre,továbbfejlesz - 

tésre. 

A kivetitett számszerü adatok módot és lehetőséget adnak 

egyben az objektiv értékelésre es  ezzel a tantervi köve-

telmények számszerü teljesitményei is meghatározhatók.E-

zen belül az egyes osztályzatok is. 

Maga a gyakorlólap elósegiti az elsajátitás folyamatának 

gyorsitását és az egyéni képességekhez való igazodást. 

Megteremtődik a lehetősége annak is,hogy ne  kelljen  e - 

gyes jaképességü tanulónak egy meghatározott anyagnál 

megállni,hanem egyéni képességük üteme szerint tudja-

nak haladni. 

Az egyéni képességek maximálisan kibontakoztathatók.  

A megoldás keresésében többször felhasználtuk azt az ered-

ményt, amit különféle didaktikai és oktatáslélektani ki-

sérletek eddig elértek.Igy került felhasználásra a gya-

korlólapokkal és a szóbeli munkával kapcsolatban is a 

gyakorlás permanens  és ciklikus  mód-

ja,annak megvalósitása a számtantanitásban. 

Az eddigiekben azt igyekeztem bizony itani,hogy lehetséges 

a nagyobb ismeretanyag adása is,ha a korszerü lehetősé- . 

geket és módokat bátran alkalmazzuk.Ezeket a lehetősége- 
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ket és módokat az órakeretbe is be kell épiteni. 

Vizsgálat alá kell venni a beépités lehetőségét és azt is, 

hogy miben és hogyan kell megváltoztatni a jelenlegi for-

mát.Tisztázni kell a követelményt á nevelővel és a tanu-

lóval szemben is.Választ kell adni arra,hogy az órák i-

lyen felépitése mellett a tantervi anyag elrendezésében 

milyen változtatásra van szükség. 

Az ilyen irányu munkát az első tanitási napon kell megkezde-

ni.Az óvodából. vagy a családi otthonból kikerült tanuló-

kat meg kell szoktatni,hogy a tanitási órát jel és terv-

szerüen használjAkfel.z iskolába lépés els;, pillanatá-

tól az osztály minden  tagja mindenkor és következetesen 

együtt vegyen reszt a feladatok megoldásában.Lgyütt dol-

gozzar:ak,együtt gondolkodjanak.Me gfelelő módszerek és es z-

közök segitségével,alkalmazásával együttesen adjanak száz  

mot az eredményekről. 

; régi óravezetési med,stilus mellett ez nem valósitható 

meg maradéktalanul.Fel kell oldani a sokszor dogmatikus-

nak mondható sablonizálást,a merev tipizálást,az óraveze-

tésnek a mutatósságra való törekvését. 

A külsóséges,merev alapok helyett a tartalomból,a célból 

kiindulva és általa determináltan kell a tudatos terve-

zésnek és szervezésnek lépnie./Lásd még: Dr.Nagy József-

né és Dr.r'agy József : A tanitási órák tipizálása és a 

tanárok gyakorlati munkája, Köznevelés,1963.17.sz.555.o./ 

Ezt az erősen közösségivé tett munkát a didaktikai fela-

datokon tul a nevelés is megköveteli. 

A jól kihasznált,felhasznált óra nem teszi lehetővé a tét- 
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lenséget. 

Az óravezetés egy másik sajátossága is jelentkezik.Ez a gyor-

sitás,a ritmus megteremtése.Ha az osztÚly a tevékenység-

ben együtt van,akkor ez lehetővé válik.A munkát és ezzel 

a folywnatokat gy ore itani tudjuk, 

Miből áll ez a gyorsitás ? 

Az arra való törekvés jellemzi,hogy az óra minden percét,le-

hetdségét kihasznál juk./Intenzivitás fokozása./Ezt előse-

giti az apró lépésekben való elórehaladás.Az ilyen órave-

zetés természetesen a nevektől is nagy felkészültséget, 

felkészülést igényel, de meg kell jeg eznünk,hogy nem epe-

ciáli; ismeretekb'.l. 	 . 

Líit eredményez az óravezetés ilyen mód; tere .? 

Ele ■;sorban annek lehetEséóét,hogy az elk,z'.;ekben már emlitett 

tragikusan alacson3- példamegoldási szám lényegesen enelhe-

tó legyen. ,z az emelt példaszám két irányban fejti ki ha-

tását. 

Egyrészt az ismeretek jobb elsajátitásához szükséges fela-

datmennyiséget adja nagyobb számban.A teljesebb elsajáti-

táshoz szükséges feladatmennyiséget az urán képes a tanu-

ló elvégeLr.i,és ezzel a  házi feladat szükségtelenné válik. 

Másrészt a miség emeléséhez járul hozzá.A szakirodalom-

ban talál aatc elégséges példa és utalás arra,hogy a moti-

vációs bázis és a sikerélmérj mellett milyen hatással van 

a gyorsaság a minőségre./ A gyorsulásnál nagyobb értékben 

növekszik minőség./ 

Igy a munka,a tanóra i n t e n z i v e b b, célretörCbb. 

Ebbel számion lehetőség adódhat.Lehet ó séget ad például ar- 
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rz,hogy több,mincségileg magasabb anyagot nyujtsunk a ta-

nulók tulterhelése nélkül. 

Az intenziv óravezetési módszer szükségtelenné teszi a na  - 

gyobb anyag elsajátitása érdekében alkalmazandó extenzív el-

járást. 

Vigyázni kell e módszer megvalósitásánál - főként az I.osz-

tálynál - hogy ez a gyorsitott mód a kifejezó készség a-

lakulásának rovására ne merjen,sót el kell érni,hogy an-

nak fejlődését segítse eló. 

Az óravezetés ilyen  módja viszont előnyös a pszichikum fej- 

lódésére.A gondolkodási folyamatok logikus,de állandóan 

gyors luenete a gondolkodási folyamatok gyorsabb és célra-

töróbb rögzülését eredményezi. 

A kihatásokét és lehetósébeket még sorolni tudnám,de ennek 

a fejezetnek ez nem célja. 

Többet,jobbat,könnyebben és korszerübben jelszavunk az ala-

pot kapta weg az intenziv módszertől.Erre az alapra épit-

ve jelentkezik,ebből az alapból indul ki a kisérlet gyaitor-

lati megvalósitása. 

Más szempontokat is figyelembe kellett venni a hipotézis u-

tán a reslizását jelentő kisérlet megindulásakor,megin-

ditásakor.Ezek közül itt megvizsgálunk három olyan kér-

dést,aai alapvetően meghatározza a kisérlet későbbi le-

hetóségeit.kegkörryiti e kérdések vizsgálatát most már 

ez,hogy az elméleti elképzeléseket a gyakorlat már iga-

zolta. 

;izonyitást nyert igy az,hogy a yedagógusok adott képzett- 

ségük alapján alkalmasak a kisérlet zökkencmentes meg- 
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valésitására.Nem igényelnek külön képzést,csak az uj méd-

szer lényegét kell megértetni velük. 

Vizs$dlat tárgyát képezte az is,hogy a realizáláskor milyen 

anyagi,felszereltségi igény jelentkezik.A szemléleti a-

nyag Zagyrészt az iskolákban már meglévé,kre épül, é?. többi 

hdzilag,narobb anyagi kihatás nélkül is elkészitheté. 

A tanulók és a szülők szempontjából sincs különösebb a- 

nyagi kihatása. / A gyakorlólapok alkalmazásával a füze-

tek száma csökken, igy kiegyeillitédés jelentkezik./;i gya-

korist azt igazolta,hogy ;ég a legmostohább iskolai és 

tanulói körülmény sem akadályozója az eredményes munká-

nak. 

Előtérbe került a tanulók alkalmasságának a kérdése is.Iga-

zolást nyert,ho,;, y  erre az oktatási módra minden értelmi-

leg nem fok até_os tanuló slkalmas.A számtanon kivül más 

tárgyakban is jótékony hatása mutatkozott meg. 

Annak ellenére,hogy speciális igényeket nem szándékoztunk 

kielégiteni,az eredmények azt látszanak igazoln i,hogy sz 

értelmileg elmaradott / nem fiziológiai sérültek,hanem 

korséretlen / tanulóknál is sikerült eredményeket elérni. 

Az itt vázolt három lényegesebb problémán tul még számos 

feladat jelentkezett.Ezeket a kérdése,et a későbbi feje-

zetekben külön-külön elemzem. 

Meg kellett a realizálás elött határozni azt,hogy a jelen-

leg érvényben lévé tantervi keretet étlépjük-e vagy eem. 

L:ivel a kiserlet célja elsődlegesei, sz volt,hogy bizonyi- 

t':ni tudjuk  e módszer hatékonyságát, eredményességét és 

lehetőségeit,eltekintettünk a tantervmódositstól.  
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Összegezve a következ'ket kivánta a kisérlet megvalcsitani, 

igazolni : 

Az általános iskola alsó tagozati számtan anyggának el-

végzése rövidebb idc",n belül,változatlan óraszámok mel-

lett. 

Lehetőség megteremtése arra,hogy a tantervi anyag b(vit-

hetá legyen a négy éven belül. 

A munka olya s4ervezése,hogy az feleslegessé tegye a há-

zi feladat alkalmazását. 

,fiz intenziv öravezetés feleljen  ueg a tanulók életkori 

sajátoss ígainak,fiziológiai és pszichikai teherbirásá-

nak,és az eddigieknél magasabb szintű pszichikai képzCd-

mény jöjjön létre. 

Gyakorlólapok beiktatásával biztositani és elérni,hoy 

házi feladat nélkül a követelményekben szereplő, mű-

veletekkel kapcsolatos szinteket,eredméryeket a hagyo-

mányos módszer által elértek kétszeresére lehessen e-

melni.  

A szükséges uérésmetodilai anyag alkalmazása és haszná-

latának általánossá tétele. 

JelentCsen meg kell javitani a szöveges feladatok megol-

dásának eredményességét és a mértékek ismeretét a prob-

lémamegoldó gondolkodás tervszerü tanitásával és fej-

lesztésével.Ezzel párhuzamosan fejleszteni kell a ta-

nulók kombináló és kifejezC készségét. 

A  négy év egyes anyagrészeinek összeállitását át kell 

vizsgálni,és azt szükség esetén átdolgozva,jobban ki  

kell elégiteni a  pedagógiai logika idényeit. 
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Ezek o tervek a befejezett kisérlettel maradéktalanul megva-

1Gs ultak,igazoltik reális voltukat.Bizonyitást nyert,hogy 

rövidebb id( alatt a tanultak több anyagot képesek elsaj-

titari magasabb ;zinten,csak iskolai munkával. 

Igazolóst nyert az is,hogy az eredménytelenségnek oka nem 

a tantervi an, agbél,hunem a helytelen tanitási médszerek-

b',1 adódik. 



II. 

A kisérlettel kapcsolatos 

e l m é l e t i 

é s 

a korlati 

problémák 
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Az elvzC fejezet szinte csak cimszavakban, felsorolás jelle-

güen vetette fel a problémák és a feladatok egész sorát, 

mint  megoldandó részl.eteket.A kisérlet nem tekinthetC át 

addig,araig nem ismerjük meg azokat az elvi alapokat rész-

letesebben,amelyekre támaszkodva,ugy érzem a feladatokat 

sikerült megoldani. 

Itt bizonyitom az egyes megoldások elvi alapjait.í problémák 

megoldásának megközelitése,a gyakorlatban való megvalósi-

tása nem  volt kudarc nélküli.Sokszor igényelt módositást, 

változtatást.Ennek az utnak a hosszadalmas ismertetése 

helyett csak a kikristályosodott,letisztult eredményeket 

és lehetLségeket adom közrezek közül sok válthat ki vi-

tát,ellenvélemény t,de a kisérlet eredménye ezen módok he-

lyességét igazolta. 

A kisérletben vizsgált ismeretanyag,az ujszerü feldolgozási 

módszer elvének következC főbb részeit öleli fel ez a 

fejezet. 

Az iskolaérettség kérdése a hátrányos helyzet oldaláról 

megközelitve; illetve a kisérlet eredményeinek hatása 

ebben a kérdésben.Mintegy ellenhatásként a kiemelkedC  

képességü tanulók kérdése. 

A tanóra uj szerkezete,a tanórák mérése  és az intenzi-

tással kapcsolatos kárd.ések,különös tekintettel arra, 

hogy az a nevel'ket és a tanulókat miben és mennyire 

veszi igénybe. 

A manipulativ tevékenyséf hogyan segiti elG az ismeret-

szerzés folyamatát s illetve az elsajátitás szintjét ho- 
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gyan befolyisol ja,különös tekintettel a problémamegoldé 

gondolkodás tanitására és fejlesztésére. 

A gyakorlólapok szerkesztésében milyen alapfeltételeket 

kell figyelembe venni a teljes begyakorlás érdekében, 

illetve a ciklikusság és a permanencia elve hogyan va-

lósul meó. 

A mérClapok szerepe és használata a begyakorlottsgi szint  

megállapitására,az objektiv osztályzásban való felhasz 

nál.ása. 

A kisérlet személyi és tárgyi feltételei, a megvalcsitás 

lehetCségei. 

A fenti  feladatok megoldási módjai,amennyiben eredetük nincs 

feltüntetve,saját kutatómunkám eredményei.Lzek a gyakor-

latban igazolást  nyertek illetve  a gyakorlatból eredCk. 
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1. 	Iskolaérettség,  

hátrányos  h e l y z e t ü és 

k i e m e l k e d C k é p e s s é g ü 

tanulók 

"s ha javitani akarunk az e-

redménytelenségeken , akkor 

vissza kell menni az okokig 

és nem lehet beérni azzal , 

hogy lustaságra Vagy a  ké-

pességúk hiányára hivatko-

zunk." / Roger G a 1 / 

Sok vitát vált ki sfőként az eleC osztályok eredményeinek a 

vizsgálatakor,hogy a tanulók mind alkalmasak voltak-e az 

iskolai anyag elsajátitására.Tehát az iskolaérettség min- 

den évminden iskola visszatérő problémája. 

Az eredménytelenségeket gyakran azzal indokolják,hogy a 

tanulók nagy hányada iskolaéretlen,illetve hátrányos hely-

zetü tanuló. 

Szükségesnek tartom,hogy ezt a kérdést elemzés alá vegyem 

azért is ,hogy a kisérlet ilyen kihatásait pontosabban meg 

tudjam határozni és értékelésre alkalmassá tudjam tenni. 

Az iskolaéretlenség kérdését az iskolaérettség meghatáro-

zásával kezdeném,mert ez a fontosabb,és ennek terminoló-

giája aránylag vita nélküli.Ez a következő 

Adott tanuló életkorának megfelelú fiziológiai és pszi-

chológiai/pszichikai/ fe jlettség„_mely alkalmassá teszi  
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Ct az iskola adta feladatok teljesitésére i elvégzésére. 

A  fiziológiai,lényegében testi fejlettség kérdésével az or-

vostudomány foglalkozik. 

A pedagógusnak a pszichológiai oldala pszichikai fejlettség 

jelenti a problémát.A fejlettséget meghatározó területek 

/ folyamatok,állapotok,tulajdonságok/ szükséges fejlettsé- 

gének mérése. 

/ Ennek méréséhez segitséget ad a pszichológia és a gyógy-

pedagógia gazdag irodalma./ 

Lényeges és igen fontos a hátrányos helyzet fogalmi tisztá-

zása is.Ehhez egy, a pszichológiából ismert tétel ad segit-

séget.A környezet - a maga hatásaival - nem csupán fel-

tétele,hanem forrása is. 

Tehát a tanuló pszichikai fejlCdése nem az éréstől függ, 

hanem attól az ingerhatástól,mely tudatosan,tevszerüen 

vagy a véletlenre bizva éri a külvilágtól,a környezetétCl. 

Minden tanuló az iskolába lépés előtt nem részesül egy - 

fromán azonos,tervszerü vagy véletlen hatásban.Igy az e-

gyik tanuló jellemzcje az ingergazdagság,a másiké az in- 

gerszegénység.Jelen esetben vizsgáljuk az utóbbit,mert 

az ingerszegénység az ismert összefüggések hatására az e-

gész személyiségben károsultságot eredményez. 

Az ingerszegénység tehát már eleve hátrányos helyzetet je-

lent a tanuló számára.Ennek mértéke oly nagy is lehet, 

hogy ál-debilitás jelentkezik. 

Az iskolaéretlenség és a hátrányos helyzet pszichikai  tar-

talmát és összetevCit vizsgálva nyilvánvalóvá válik,hogy 

ugyanannak a dolognak két oldaláról van szó. 
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Az egyik oldalon a hátrányos helyzet ingerszegénység adta 

oka, a másikon az iskolaéretlenscg bizonyos formája mint 

eredménykövetkezmény. 

Szükségesnek tartom megjegyezni,hogy nem minden iskolaé-

retlenség ve.ethető vissza ingerszegénységből adódó hát-

rányos helyzetre,lehetséges olyan pszichológiai ok is , 

mint például a pszichikai trauma. 

megelCzC munka  , az okok felszámolósára az iskoláskor előtt 

végzendú e1.Igy az óvoda feladata.Erről,illetve dz. óvo-

dában megoldható lehetóségekrő1 és módokról DrJiermaru, 

Alice igen értékes cikkében olvashatunk./pedagógiai Szem-

le 1967.4.sz.329.o./ 

Az óvodai nevelésen tul is,de elsősorban az óvodai neve-

lésben nem részesült gyermekek esetében preventiv módok 

kidolgozása szükséges. 

á pedagógia számára elsősorban azok a tanulók jelentik a 

problémát, akit. hátrányos helyzettel,ingerszegér_yen, igy 

mint iskolaéretlenek kerülnek az iskolába.Ezek száma is-

koláinkban még mindig igen magas.Nem zárkózhatunk el ez 

elől azzal,hogy a megoldás nem az iskola feladats,hanem 

az óvodáé,a szülCé,esetleg a szociológiáé. 

legyen ezekkel a bizonyos ok miatt iskolaéretlen iskolás-

koru és beirt tanulókkal ? 

Eleve zárjuh.. ki őket e közepes képességüeknek meghatirozott 

szintü oktatásból ? 

Olyan mértékben határozzuk meg az ismeretanyagot,hogy ezek 

is képesek legyenek elsajátitani ? 

Linden ilyen ellentétes lenne  pedagógus hivatásunkkal. 
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Az  ugynevezett ciklikus kisérletet sorolnám elsőként ide. 

Ennek eredménye isme rt.Megszüntették,mii.t eredménytelent. 

Keveset tett az alap okok megszüntetésére,és főként az é-

réstől várta az eredményt. 

Jelentősebb kisérlet a  jelenleg kialakitás alatt állá, a 

tanyasi tanulók részére szervezett előkészitő tanfolyam. 

Ennek tematikája utal a.rra,hogy elsősorban az,ingersze-

génységből adódó hátrányos helyzetet kivánja felszámolni, 

és ezzel őket a jobb helyzetben lévőkkel egyanló szintre 

emelni.Hipotétikusan ez a mód eredményesnek látszik.Tény-

adatai még nem állnak rendelkezésre. 

A jelen gy+korlatban mi történik ezekkel a tanulókkal ? 

Elfoglalják helyüket az iskolában, de a sok. "kudarcélmény" 

még külön. neheziti képzésüket.Ezt fokozza még az is,hogy 

normál módszerekkel. igyekszünk náluk eredményt elérni. 

Drága árat fizetünk ezeknek a tanulóul a felzárkózta-

tási szándéka idején,mert közben a közepes vagy jobb ta-

nulók esetlegesen meglévő képességeinek kibontakoztatá-

sára a pedagógusnak nincs ereje és ideje. 

A teendő érdekében szükség van arra,hogy ezeknek a tanulók-

nak pszichikai sajátosságait jobban vizsgáljuk meg.Ezek 

ismeretében az okok jobban felderithetők,és jobban meg-

határozhatók azok a feladatok,amiket a felszámolás érde-

kében tenni kell. 

A legszembetünőbb ismérveit hét pontban foglalhatjuk ösz- 

sze• 

1. Fogalmi ismeretek hiánya vagy azok alacsony volte,sok-

szor fogalmi zavarok. 
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2. Érdeklődéshiány,passzivitás,érdeklődés beszükülése. 

3. Szellemi aktivitás hiánya vagy alacsony volta. 

4. Figyelemkoncentráció hiánya vagy szórt volta. 

5. Manipulativ,tevékenységi képesség gyengesége. 

6. gyengén kialakult külső /gyakran belső / beszéd; nem 

fiziológiai alapu beszédhiba. 

7. ;;agatartási végletek a kollektivábati,a kollektivával 

szemben / félelem,bezárkózás,fé&telepség . . /. 

Ezek a formák természetesen árnyaltan,külör, - külön vagy kü-

lönféle csoportokban jelentkeznek. 

Ezeket a tényezőket - melyek a tanuló eredményes munkáját 

akadályozzák onhibá jár: kivül - kell felszámolni,megszün-

tetili. 

A már részben emlitett preventiv mód volna alkalmas a fen-

ti hiányosságok kiküszöbölésére.Egy előkészitő tagozat,a-

mely felszámolná ezeket a tényezCket,ao tanuló számára is 

hasznos volna,mert az iskolai munkához is szoktatná már 

a tanitás megkezdése előtt./ Ilyen előkészitő tagozat ter-

vével magam is foglalkoztam./Ennek a módnak országos szin-

ten való megvalósitása komoly anyagi kihatással járna. 

iás módon tudjuk csak a problémát megoldani. 

Az iskolai oktatás folyamatában olyan módszert kell alkalmaz-

r i,ami alkalmas arra,hogy az ingerszegénység felszámolás at e- 

lCsegitse,de ugyanakkor a többi tanulót ezen idő alatt ne kész-

tesse tétlenségre. 

módszer tervezésénél feltétlenül figyelembe kell venni,hogy 

adott tanulók inerigénye nem szünik meg az iskolai okta-

tás megkezdésekor. 
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A teendeket a munka folyamatában vizsgáljuk meg. 

iskolai év kezdetén az elsCs nevelő rendelkezésére áll 

egy heterogén gyermekanyag.Ezeket a tanulókat a lehető 

leggyorsabban azonos szintre kell emelni a biztos •e1C-

rehaladás érdekében. 

A  feladat lehetőségét adja a tantervileg előirt un.eiokta- 

tatási szakasz,amit az eddigieknél célratörőbben kell 

felhasználni.A munka már ebben a szakaszban kettes,mert 

a feltárás munkája mellett a hiányok többségét is meg 

kell szüntetni. 

A módszer alapját az érzelmi kapcsolat lehető megteremtése 

adja.Ennek szükségét huzza alá az a tény is,hogy az inger-

szegény környezetből kikerült tanulóknál a hospitalizáció 

jelei is gyakran megmutatkoznak. 

A munka formáját az életkornak megfelelő játékosság határoz-

za meg.Az. „anyáskodás" helyett a szeretetteljes igényes-

ségnek kell jelentkeznie,megvalósulnia. 

1i fontossági és szükségességi tudatosságot kell kiépitenie 

a nevelőnek növendékeiben azzal,hogy érezteti,nunkatárs-

ként tekinti Cket.Aktivitásukat a kollektiva eredményes 

munkájához szükségesnek tartja. 

Amennyiben előzetes ismeretei voltak a tanulóról a nevelC-

nek,ugy azok megbizhatóságát ellenórizheti,illetve meg-

ismerheti azokat akiket  eddig nem ismert.:zt célozza az 

a  törekvés hogy mindenkit bekapcsoljon a kollektiva mun-

kájába. 

ját.ék,a mese,a séta és az egyéb közös tevékenység elese-

giti a magatartása viselkedés harmóniájának megteremté- 
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set. 

gondos munkát igényel a játékos tevékenység irányárak a meg-

határozása ismert az érzékszervek fejlesztését,illetve 

megfelel' szintre való emelését is el kell végezni.Tehát 

a játékosságnak er'teljesen manipulativ jellegünek kell 

lennie. 

Képek,rajzok és mesék bekapcsolása a munkába szintén fon-

tos,mert a vil:Agos és pontos fogalomalkotást s zolgálhat-

ják.Ennek hatékonyságát,értékét emelhetjük azzal,ha a ta-

nulókat - és els4sorban ezeket az elmaradt tanulókat -

megnyilatkozásra késztetjük. 

A sétákat is ugy kell szervezni,hogy b' szemléleti anya-

got legyen módjuk a tanul6kriak feldolgozri,és ezáltal uj 

világos fogalmaik alakuljanak ki. 

Cél a biztos fogalmi ismeret és a tiszta artikulációs vonal. 

kett' s cél a beszédhibák elleni küzdelmen és azok javitá-

sán tul azt is eredményezi,hogy a tanulók beszéde meggon-

doltabb és tisztább lesz.Eeszédkulturájuk emelkedik., kül-

s' de  bels' beszéd megfelelő életkori szintre emelkedik. 

Számtanban például el lehet érni ebben a bevezet' szakasz-

ban.,hogy a tanulók a számsort - egytől huszig,majd husz-

tól egyig - biztosan mondják. 

Az alapfeladatokat igyekeztem csak vázolxii,mivel nem felada-

tom e munka teljes és részletesen történ' elemzése. 

21 további teendC megértése érdekében szükséges két,feltét-

lenül áttanulmányozast igénylő irodalomra felhivni a fi-

gyelmet.A Köznevelés 1968.évi 11.száma közli Dr.Nagy Jó-

zsefnek a ► készségek és jártasságok szabatos meghatározd- 
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sáról szóló cikkét.Ezzel a témávo1 foglalkozik a megjele-

née elvitt álló Méréses módszerek a pedagógiában cimü 

könyv is. 

Az akaratlagos tevékenység funkció,struktur' és beőyakor-

lottsági szint szerinti elemzését találjuk benne.Az utób- 

bi irodalom az elssjátitás szintje és a vele kapcsolódó 

sdekvát tevékenység közti kapcsolatot tisztázza,magyaráz-

z_;. 

M i n d e r, tanulónál el kell érni a ráiserés, a megneve-

zés és a reprodukcios szinten keresztül az operativ alkal-

mazás szintjét külsí, algoritmus alapján.  

A fontossági tudaton kivül a sikerélmény megteremtésének 

számos lehetCsége kinálkozik már ebben a szakaszban.,; sok.-

szerü tevékenység alatt fejlúdik a kifejezúkészség,növek-

szik a pszichikai folyamatrendszer egyes részeinek fejlC.-

dése. 

A gazdag tevékenységgel eljutunk már a bevezető szakasz 

után a feladatmegoldáshoz / természetesen még csak szó-

ban/,és ezen keresztül már könnyebben el tudunk jutni a 

problémamegoldáshoz. 

Olyan kézzelfogható eredményessége mutatkozik meg ennek 

a raunkának,hogy a tanév 3 — 4. hónapjában már a tanulók 

által alkotott szöveges feladatok jelentik az óra egyik 

legvártabb szakaszát.Ez ujabb teret és lehetőséget ad a 

kérdéses tanulóknak a fejlődésre. 

Az ingerszegény tanulóknál jelentős hatásu volt az is,hogy 

mindig csak egyirányu volt a koncentrációs igény./ti szó-

beli számolás nem kapcsolódott például irásbeli igénnyel 
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addig,mig maga a számolás problémát jelentett./ 

Az egész pszichikai folyamatrendszer fejlesztésére kell 

törekedni,rüer.t az egyik gyengébb volta zavar ja, sct gátol-

ja a többi funkcionálását. 

A sokszinü és változatos foglalkozás lehetivé tette,hogy a 

bevezetc, szakasz is tudott ujat és többet nyujtani a jobb-

kép4sségü tanulóknak is. 

A koordinálás és korrekció feladata nyert ezzel megoldást.  

Amennyiben egy hátrányos helyzetü tanuló képes már önállóan 

szöveges feladatot megoldani,illetve alkotni,ugy célunkat 

elértükbe ;teremtettük az  alapját  az évi eredményes muri-

kának. 

Feladatunk még igy is van a hátrányos helyzetü tanulókkal.A 

későbbi munkában olyan ingergazdagságot kell biztosita- 

n i,amely elkerülhetővé teszi,hogy ismét hasonló akadályo-

zó tényezőkkel találkozzunk és ezeket legyünk kénytelenek 

megoldania hátrányos helyzetet egyszer s mindenkorra fel 

kell szamolni. 

A megkezdett uton kell haladni.Fem kell és nem szabad szá-

mitani az otthon segitC,kiegéazit' tevékenységére. 

A teljes elsajátit-Ast sz iskolában kell megoldani.  

Ez nem  jelentheti azt,hogy a házi feladatnak megjelölt anya-

got a tanitási idő valamely szakaszában,vagy a tanitási 

idő után oldatjuk rseg.Nem jelenthet kollektiv korrepetá-

lást sem. 

Olyan módot alkalmazunk,hogy otthoni munkára az órán el-

végzetteken tul egyáltalán ne legyen szükség.Ez fdként az 

olyan tanulóknak jelent segitséget,ahol az otthoni fela- 
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datmegoldás ide- és helybeli lehetCsége erősen korltozott. 

A szülCk tehermentesitését is bizt.ositani lehet ilyen mó-

don. 

Lag a hagyományos mód mellett. - a házi feladatok tömege és 

a szülCk erős igénybevétele ellenére - a számtan a buk-

tató tárgyak közé tartozott,addig a kisérleti osztályban 

egyetlen,az elüzéekbcn már vázolt hátrányos helyzetü ta-

nuló sem bukott meg,set.csak e, ]y tanuló kapott elégséges 

osztályzatot az elsC osztályban. 

A kisérletben elért eredmények törvényszerüségek levonására 

nem alkalmssak,mert nagyságrendjük nem meríti ki azt a 

kritikussági értéket,amely erre alkalmassá tenné Cket. 

Egy reprezentativ kisérlet teremthetné meg a tudományos 

általánosítás alapját. 

T°em volt szándékom szószerinti "receptet" sdni,cssk az al-

kalmazásra került elv lényegét körvonalaztam.P'em sérthet-

tem meg a helytCl,a körülményektCl és az idCtcil való füg-

gés törvényét,a pedagógus egyéniségébel adódó hasznos le-

hetCségeket sem zárhattam ki. 

A  felzárkóztatás mellett feltétlenül szükség van a szunnya-

dó képességek kibontakoztatására is.A hátrányos helyzetü-

ekre fordito Lt nagyobb munka nem. zárja ki a kiemelkedő  

képességüekkel való tervszerü és tudatos foglalkozást. 

A kommunista nevelCmunks nem zárja ki az individuális le-

lehetcségek,a képességek kibont.skoztatását;sCt minden e-

róvel ezen kell fáradoznia. 

Kisérleti munkánkban központi kérdés volt ezeknek a tanu-

lóknak a sorsa.ügyeltOnk arra,hogy nekik is tudjunk nyuj- 
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tani olyat,ami a fejlődésben nem állitja meg őket,hanem a 

fejlődésüket szolgálja.A bevezető szakaszban,mint azt már 

irtam,a koordinálás és a szükséges revidiálás feladatát 

tekintettük legfortosabbnak.Itt a haladás lassubb volt, 

mint  mim ka  későbbi szakaszában. 

Jelentősebb valtozás csak az irásbeli munka megindulása-

kor,a ysk.orlólapok alkalmazása idején jelentkezett. Az 

ismeretelsajátitás,az alapok egységes ütemü feldolgozása 

utána begyakorlás szintje már az egyéni képességeknek 

megfeleld lesz. 

Ez a gyakorlatban azt jelentette,hogy nem szabott semmi 

sem gátat a képességek kibontakoztatásdnak,annak,hogy ki 

milyen begyakorlotts ági szintet ér el. 

A normál-elosztás törvénye értelmében a kiemelkedő képessé-

gei tanulók arányszáma átlagosan 2 %.Reprezentativ mérések 

alapján ennek a 2 %-nak a teljesitményét adják meg,mint 

a kiemelkedő képességüek teljesitményét.A nem reprezen-

tativ mérések eredményei azt látszanak igazolni,hogy a 

nisérleti osztályoknál ez a szám a tanulok 2 %-ánál több. 

Sőt egyes tanulók a felnőtt átlagokat közelitették meg. 

Az országis mérés értékeinek ismerete előtt is szükséges el-

gondolkodni azon,hogy ezekkel a kiemelkedő képességü ta-

nulókkal mi történjen. 

A kisérlet azt igszolta,hogy az általános iskola első három 

osztályában ezen a téren még különösebb probléma nincs. 

Az alapozás és az alapok magasabb szintjének elsajátitá-

sa még nem gátló a fejlődésben. 

Az ujszerü ismeretanyag csoportositása eredményeként a ké- 
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a bbi évek - a tanterv által minddnki részére egysége-

sen megszabott - követelménye már nem elégiti ki ezeket 

a tanulókat. 

A kiemelkedő képességü tanulókat három  tanév mért e-

redményei alapján külön tagozatban kellene összefogni és szá-

mukra magasabb matematikai képzést biztositani.  

Három év fejlődési és teljesitményi tapasztalata elégséges 

volna arra,hogy a szubjektiv szülői vélemény / és gyakran 

elvtelen segitség/ helyett a produktiv teljesitményt nyuj-

tó tanulók kerüljenek a speciális képzést adó osztályokba. 

A kiválasztás objektivitását tehát biztositja az a tény, 

hogy 	eredményeket kimondottan iskolai munkával érték 

el adott tanulók. 

E részben közöltek igazolását szolgálják a mellékletben lé-

vC adatok. 
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Az  els'. kisérleti osztály tanulói szerkezete/a hátrányos hely-

zetek és számtanból elért eredmér:yeik/.  

1966-67. tarrév 	I . o .  

Tanulói létszám: 36 tanuló 
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A kiemelkedő képességre utaló tanulói teljesitmégiy-szóródás.  

A  szokásostól eltérC "M" forma jelentkezése utal a kiemelke-

dő képességekre.  

sszeadás 20 körében. 

1967-68 tanév I.o. 

33 tanuló  

Mohács  

Széchenyi tér 

Oszt.vez.: 

Havasi  Jánosné 
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Az. elűz'höz. hasonló "L" alaku tanulói tel jesitmény—szérédás  

más osztály más müvelete. alapján.  

/ 3 tanuló teljesitménye nem volt értékelhet',mert teljesit-

méryük az adott értékeknél nagyobb volt : 23; 27; 27./  
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2. A tanára modellje  

A pedagógiában a tanitási óra az ismeretközlés és ismeret -

szerzés még mindig legfontosabb fomája.Annak ellenére,hogy 

uj formák mind hatékonyabban és nagyobb tömegben jelentkez-

nek,a tanitási óra fontossága és szerepe még hosszu idCn 

keresztül érezteti hatását és mint forma is megmarad. 

Amennyiben a hatékonyságot emelni akarjuk,számitásba kell ven-

ni mindazokat a tényeket és formákat,amelyeken keresztül 

érvéryesit#ük elgondolásainkat. 

Feltétlenül vizsgálat tárgyává kell tehát tenni a tanitási á-

rát.Ezt a célt szolgálja a tanára modellje.Alkalmazása szá-

mos óramérési módot tesz lehetóvé,az elemzéshez megfelelt 

objektiv lehetúséget ad. 

modell lehetCvé teszi annak a vizsgálatát,hogy a jelenlegi 

módszerek a tanórát hogyan használják fel például az is-

meretek rögzitésére.Részletes elemzéssel el lehet jutni 

ahhoz az okhoz is,ami akadályozza az eredményesebb munkát. 

Az óravezetés módjának szükséges megváltoztatásához pon-

tos alapot ad. 

A mérés alapján nyert pozitiv és negativ adatok ismereté-

ben könnyebb a pozitiv irány továbbfejlesztése a negativ 

formák háttérbe szoritásával. 

Az: elezC fejezetben  már érintettem azt a kérdest,hogy az ó-

rán a "mutatósság" érdekében a tanulói részvétel l és igy 

a teljesitméry alacsony szintet ér el. 

Kiragadott,alkalmi vizsgálat nem elégséges.Részletes elemzés-

re van szüksé ~;.z feltárja és bCviti a mádban rejlő lehe- 
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A hogyan elött feltétlenül tisztázni kell a mit kérdést. Te- 

hat mit vizsgálunk,milyen irányban vizsgálódjunk ? 

A eok vizsgálandó közül talán az aktivitás és annak nagysága 

a legfontosabb. 

Az oktatás,mirnt a hatásfolyamat inditó ja a tanulóra irányul. 

Induljunk ki ebből.Bnnek fontosságát még emeli az is,hogy a 

, tanulók mind nagyobb hányadát kivánjuk az ismeretszerzés 

közvetlen folyamatába bevonni.Igy az egyik vizsgálandó té-

nyünk : az egyes tanuló tevékenysége az órán,sz ismeretszer-

zés folyamatában. 

Mivel a tanitas őrakeretben történik ,feltétlenül meg kell 

vizsgálni azt is,hogy ezen idő alatt mit tesz a többi ta-

nuló. 

A jelenleg sok vitát kiváltó csoportmunka,mint munkaforma is 

igen jelentós az órákon.Ennek vizsgálata is fontos,hiszen 

az árán ez is aktiv részvételt jelent. 

A nevelő sem maradhat kivül az osztály tevékerlységén,bár ez 

gyakran  előfordul.Lár előre szeretném bocsátani,hogy ezek-

nek a tevékenységi formáknak,lehetőségeknek az aránya az, 

amit elsősorban figyelembe kell venni majd az értékelés-

nél. 

Összefoglalva : a mit kérdésben a következő területek kerül-

nek megvizsgálásra: 

- a neve]$ különféle tevékenysége, 

- az  egyes  tanuló tevékenysége,részvétele az oktatás fo- 

lyamatában, 

- az egész osztályközösségnek vagy egy csoportnak tevé -

ker:ység e,részvétele. 
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Az ára elemzése erről a sajátságos alapról szinte kifogyha-

tatlan megvalósulási formát,variációt prezentál.E lehető-

ségeket mind megvizsgálni értelmetlen volna,főként akkor, 

ha speciális vizsgálatot kivánunk végezni.Jelen esetben 

a fő vizsgálati igényünk a tanule,illetve a tanulók rész-

vétele,aktivitása az órán. 

Az általánosságban megfogalmazott tartalmi igényt részlete;. 

megnyilatkozási formákra kell lebontani./Az,órán való meg-

jelenési formákra./ 

Az előz ;ekben körvonalazott célok és fő formák alapján a  kö-

vetkező összetevőket határoztam raeg,előzetes vizsgálódás 

slapján.Ezeket gyakorlatban többször ellenőriztem. 

a./ A nevelő munkája és tevékenysége az órán : 

- feladatot  ellenriz /szóbelit vagy irásbelit/, 

- uj anyagot ismertet,igazol,bizonyit . . . , 

- az óra anyagától elterő kérdőst vet fel,magyaráz 

/ez lehet nevelési vagy más tárgyi magyarázat is/ 3  

- egyéb,nem közvetlen oktatási feladatot végez /ad-

minisztrativ munka . 	./. 

Ezekbe a formákba mindennemű nevelői tevékenység könnyen be-

sorolhstó.Több forma beállitása esetén a technikai megol-

dás válik r_ehézzé,és használhatósági értéke ezzel csökken .. 

Feltünó talán az,hogy csak pozitiv,vagyis aktiv tevékenységek  

kerültek felsorolásra,a passzivitás viszont a jelölés ál-

tal / a jel hiánya alap ján/ könnyen megállapitható lesz. 

b./ Az  egyes tanuló részvétele,tevékenysége az órán: 

- egyénileg ad számot,felel / ilyen lehet: táblánál 

egyénileg dolgozik,személyre szóló feladatot old meg, 
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feladaton gondolkodik,szabályt vonatkoztat • • 7, 

- manipulative ismer meg uj anyagot /egyéni-tanulói 

kisérletet hajt végre,tevékenységgel igazol . . /. 

Ellnek a formának a jellemzc je,hogy csak az 	egyes ta- 

nuló áll aktiv kapcsolatban az órával,a munkával,a neve-

lővel.Az osztályközösség nem vesz részt aktivan ebben a 

munkában.Ennek egyik világos megnyilatkozási formája pél-

dául a következő gyakori eset.Valamelyik tarulá nem nagyon 

produkálja a szükséges választ,ezért a nevelő egyénileg 

igyekszik valami ki. eredményt "kihuzrii" a tarnu1óból.Lég 

egy hasonló.Egy tanulónak a táblához vagy más feleléshez 

való hivása hatására az egész osztály "fellélegzik".Ez 

annál szembetünőbb,ha olyan tanulóról van szé,akira t r- 

sai tudják,hogy a tárgyban gyenge.Ezek a példák,illetve 

hasonló esetek megvilágitják,hogy mit jelent az egyes ta-

nuló tevékenysége.Itt a könnyebb érthetőség érdekében ne-

gativ példákvt hoztam. 

c./ Az egész osztályközösség vagy egy csoport tevékenysé-

ge az órára:  

- kollek tiv munkri :- az egyes tanulóval vagy nevelő- 

vel együttesen végzett munka, 

- egységesen feladatot hajt végre 

/feladatlapos munkát végez.../ , 

- sor-,versenymunkát végez. 

- aktiv figyelem : - munkát nem igénylő neveli tevé-

kenységéhez figyelemmel kapcso- 

lódik, 

- kollektivának adott feladaton 
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gondolkodik. 

Ezek a megjelenési, formák a tanulók óraközbeni tevékenységé-

ből könnyen megállapithatók. 

Annak ellenére,hogy igyekeztem az egyes formákban a leggya-

koribbat,a legáltalánosabbakat megkeresni,más tárgyak más 

csoportositást is lehet(vé tesznek.Ezt mindenkor részletes 

elemzés után gyakorlatban ki is kell próbálni. 

A tanulói aktivitást az órán a tevékenység oldaláról közeli-

tettem meg.Mús esetben a jelentkezésbél lehet megállapi-

tani az aktivitast.Eindkettc csak alapnak tekinthetC a 

vizsgálatban,mert számtalan más adatszerzési lehetdséget 

kell még beépiteni.A számtan esetében igy meg lehet és 

gyakran  meg is kell állapitani a megoldott feladatok sz°- 

• mát;helyes ezt egyes müveletekre felbontva is elvégezni; 

szöveges és mechanikus feladatmegoldásra is tagolni. 

Lás tárgynál például ilyen szempont lehet a szabály elmondá-

sa,példa adása,a fogalom alkalmazása. 

Idegen nyelvnél az elhangzott magyar,illetve idegen sza-

vak száma adhat vizsgálati alapot. 

Az aránylag nagykörü csoportositás ellenére is jelenthet prob-

lémát az egységes értelmezés.Ezt a mérés megkezdése elött 

megnyugtató módon rendezni kell.Igy problémát jelenthet a 

kollektivan véLett munka,esetleg ezen belül az aktiv fi-

gyelem is.Itt természetesen nem gondolhatunk arra,hogy az 

osztály minden tagja,tehát a teljes osztály végzi a mun-

kát,hanem csak a többség.Egy-két passziv,inaktiv tanulóra 

számitani kel1.Érdekes volna megvizsgálni azt is,hogy e-

zek a tanulók mivel "töltik el" az órát. 



Mivel a tartalmi kérdéseket ezzel tisztáztuk,szükség van ar-

ra,hogy világosan és használhatóan szerkesszük meg magát 

a mér'lapot. 

Egy nagyobb iv papir /például franciakockás vagy négyzetrá-

csos/ alkalmas a mérőlap szerepének betöltésére. 

lap bal oldalán,függőlegesen csoportositva tüntetjük fel 

a vizsgálandó és tevékenységi munkaformákat.Az egyes cso-

portok után / között / jó kihagyni két-h-rom sort az elő-

re nem látható formák,lehetőségek beirására.Például rádió 

vagy tévé,esetleg magnó vagy diavetitő bekapcsolása . . . 

I.osztály esetén lehet ilyen a kikapcsolódási,pihentető 

szakasz is.Meg szeretném jegyezni azt,hogy a pihentető 

szakasz lehet itt nevelési feladat végrehajtása,vagy más, 

a tárgyhoz nem tartozó ismeret közlése is. 

A lap felsc oldalán,vizintesen jobbra haladva kerül feltün-

tetésre az időtartam,megosztva 45 percre./Rácsos papirori 

lehet fél-perces időpontokra is bontani.Ez főként a gyors 

óravezetéses óráknál előnyös./ 

Feltétlenül szükséges,hogy a lapon szerepeljen az iskola ne-

ve,a tárgyaz óraszám,az időpont,a nevelő neve,az óra anya-

ga de esetleg az óra tipusa.Előnyös,ha a már eldöntött e-

gyéb adatokat is feltüntetjük.Igy a jelen / elemzésre ke-

rülő / órafénykép,óramodell esetében a felelő tanulók szá-

mára / a különféle müveletek megosztottságának feljegyzésére 

alkalmas helyet keresünk.Ez általában a lap alján van. 

Az  igy elkészitett lapot próbának kell alávetni,mert ekkor 

még jelentkeznek olyan esetek / kérdések amelyeket  az eddi- 

gi reviziók nem mutattak meg.Ez hasznos a munka végzésé- 
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nek begyakorlására is. 

Meg kell határozni az egységes jelölési módot is. Itt ujsze-

rüséget jelent talán az óra menetének jelölése a esoporto-

sitásnak megfelelően.Legegyszerübb az :egyes részek sorában 

az idC figyelembevételével vizszintes vonal huzásával elő-

rehaladni.Ez lehet'vé teszi a többféle tevékenységi forma 

egyidejüleg való jelölését. y vonalak megszakitásával vagy 

anélkül az óra 0 percétel a 45.percig jelentkezhetnek a 

különféle tevékenységek.Ezen belül ujabb variációra van 

lehetk:,ség.Például a kollektivan végzett munkáknál az in-

tenzitás fokát lehet jelölni azzal is,hogy az intenzívebb 

szakasz vonala a sor tetején,a kisebb aktivitásu a sor al-

ján huzott vonallal jelentkezik. 

A sás adatok rögzítése,igy a felelők száma,a műveletek meg- 

határozása . . . ,a statisztikákból ismert vonalakkal / 

strigulákkal/ oldható meg. 

A sóit részleteinek meghatározásán tul megoldást igényel a 

hogyan  is.A munka elvégzésére fel lehet használni a tech- 

nikát is,igy a magnetofonos felvételt.z lehetóvé teszi 

a többszöri ellencrzést,vagy a más céllal történt, visz- 

szaidézést.Ez nem mindenhol és mindenkor oldható meg.Szük-

ség van az óra "élőken" való felvételére,az ilyen mód meg-

határozására.Ez jólszervezett pontosságot igényel,amit be 

kell gyakorolni,mivel ismétlésre nincs mód. 

A jelölési módok ismerete mellett nézzük meg,hogy mire,il-

letve mikre kell koncentrálni. 

Az  el4,z'ekLő1 már kitűnt,hogy háromirányu figyelmet igényel 

ez a munka. 
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1. áz órán folyó munka, a csoportositásnak meófelelő je-

lölése / vizszintes Vonalak hutása a megfelelő sorba/. 

2. az elteli idC figyelemmel kisérése. 

3. Az egyéb szükségér adatok jelölése,lejegyzése. 

A Jól begyakorolt egyéni murka mellett jó még egy személy be-

állitása,elsőaorban időmérésre.. 

Ismertek mast már a módszerek a mérésre,tisztázott a techni-

kai megoldhatóság is.Feladet most már ez,hogy ezek alap-

ján magát dz őrsfelvételt elvégezzük. 

A nyert adatok értékelése e1 tt ismét hangoztatni kivánom, 

hogy tudomanyos,általánositható törvényszerüségeket csak 

reprezentativ mennyiség esetén állapithatunk meg.Prognosz-

tins megallapitáshoz viszont ilyen egyedi vizsgálat is 

segitséget nyujt. 

Lehetőség terenitedik meg ezzel az objektiv vetülettel ar-

ra,hogy ez eredménytelenség okait egy kisebb körre lehes-

sen szükiteni. 

A felvétel után  az összesitések elvégzése a  legfontosabb fe-

(4dat.Ezzel nyerjük meg az alapot az összehasonlitáshoz. 

A könnyebb megértés érdekében e gy  III. osztályos modellen 

mutatom be az értékelés módszerét.Ez a modell a III.feje-

zetben a III.osztály mellékletében található. 

Az előzőebben ismertetett csoportoknak megfelelően az öss ze-

sités a következő képet mutatja : 

1. A  nevelő tevékenysége: 

- feladatot ellenőriz mond;tehát közvetlenül részt-

vesz az oktatás folyamatában 	33' 

- egyéb,nem közvetlen oktatási feladatot hajt végre. 
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Ebben az esetben feladatlapokat osztott kiszedett 

	

be;a táblára feladatokat irt fel, 	5' 

A hasznos tevékenységet fig,yelembe véve igy 38' értéket 

ért el.Holt idő tehát 7' volt.Ez jelen esetben csak 

viszonylagosnak tekinthetC,mert ezen idó alatt a padok 

között sétálva nézegette a tanulók irásban végzett mun-

káját. Egyetlen alkalomrRal sem szólt bele a murik.ába,mert 

az a kisérlet elveivel ellentétes lett volna. 

Ezt az idct helyes a későbbi összehasonlitások megkönnyi-

tése érdekében %-os formában is megadni.A 	adat job- 

ban lehetővé teszi az összehasonlitást a többi csoport-

tal,illetve más órák különféle megnyilvánulási formáival. 

A  %-os érték meghatározása a mellékletben léve lap alap-

ján gyorsan elvégezhetc./A könnyebb számolás érdekében 

kerekitésre volt szükség.A tizedekkel és századokkal va-

ló számitás lényegesen nem pontositotta volna jobban az 

adatokat,de használata lényegesen körülményesebb./ 

A  táblázatnak megfelelően az érték tehát a következC: 

- közvétlen tevékenység 	 73 % 

- más tevékenység 	 11 % 

Összesen tehát 	84 

ezek szerint a holt idc 	16 % 

Ezen adatnál lényegesebb a tanulói tevékenység értékelése. 

Ez a következC képet mutatja: 

2. Az egy e s 	tanuló tevékenysége: 

- egyénileg felel 	 25' 

- manipulativ ismeretsz-erzés nem volt ezen az az órán. 

A táblázat szerint a teljesitmény értéke 	55 % 
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Legérdekesebb képet a kollektiva tevékenysége adja.Előre kell 

bocsájtanom,hogy az éra idejénél / tehát 45 percnél/ na -

gyobb időt kapunk bizonyos átfedés miatt. 

A részenkénti értékelésnél ezt figyelembe kell verni,a fő-

csoportnál elhagyható.Ebben az esetben a holt idő kerül a 

teljes idacl levonásra. 

A példa alapján ez is érthetcvé válik. 

3. Az osztályközösség vagy egy csoport tevékenysége: 

- kollektiv munka 

- aktiv figyelem 

megállapitott holt idó 

Ebben a tevékenységi körben tehat a %-os megoszlás a kö-

ve tke zés : 

- kollektiv munka 	46 % 

- aktiv figyelem 	55 % 

átfedésből adódóan összesen 	101 

megállapitott holt idC 	 4 % 

összes értékelhet L idó 	96 % 

A vizsgált tevékenységi formák a következő összképet adják: 

1.  nevelő tevékenysége 34 % 

2.  egyes tanuló tevékenysége 55 % 

3.  kollektiva tevékenysége 96 % 

Ebből már megállapitható,hogy eze n  az órán a nevelő. és a ta-

nulói kollektiva igen tevékeny munkát végzett.Elmondható 

az is,hogy ennek az órának az intenzitása igen magas volt. 

Ez a tevékenységi érték más óra-feladatnál más képet ,ered-

ményt fog mutatni. 

Az alapadatokon tul egy sor más adattal is rendelkezünk a mé- 

21' 

25' 

2' 
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rés eredmény eként.Jelen esetben a következő adatokat si- 

került igéb rögziteni : 

- felhivott tanulók száma / egyedi választadók/, 

- az elvégzett műveletek müveletenkinti megoszlása, 

ezek összesitésben is, 

- nem müveleti megoszlásban a szöveges feladatok száma. 

Utólag került a lapon feltüntetésre az adott órán a tanulók-

nak a gyakorlólapne végzett munkájának feladati átlaga. 

Erre azért volt szükség,hogy meg tudjuk állapitani,hogy a-

dott órán egy - egy tanuló szóban,irásban és aktiv figye-

lem alatt mennyi feladatot oldott meg. 

Az itteni adatok számszerüek,ezek %-os vagy más formában va-

ló tükröztetése,amig reprezentativ mérés alapján standar-

tizált értékek ninesenek,az előz,eknél nagyobb nehézség-

be ütközik. 

Standartizált adatokkal lehetóség nyilik például a szám- 

tan esetén arra,hogy órák feladat-átlagával is tudjunk 

összehasonlitást végezni. 

A'elózetes mérések nem ilyen aprólékos vizsgálata inditott 

srrs,hogy ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkozzam.Az 

igy nyert adatok arra is ösztönözte.,. hogy egy inter vebb 

mádban keressem a megoldás utját. 

A feladatok számának nagymérvü emelésében véltem a prob-

léma megoldását, amit a gyakorlat igazolt i; . z viszont 

szükségessé tette az órák tudatos vizsgálatát és 2z igé-

nyeknek megfelelő átalakitását,ujszerü felépitését. 

A III. fejezetben minden osztálynál az osztályhoz tartozó 

óramodellt adom.Az I. osztálynál összehasonlitásra is van 
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mód,mivel az módszerrel vezetett óra modellje mellett a 

régi módszer alapjáni óramodell is szerepel. 

A  többi  osztálynál a régi és az uj módszer óramodelljét 

összehasonlitani nem lehetett,niert a feldolgozási anyag 

és ütem oly nagyon eltér,hogy az reális képet nem ad. 



M e 1 1 é k 1 e t  

K  t a l a k  i  t d S  i kulc: 

perc 	—  

perc  pere 

2  16 3r  31  6
~ 

4  17 32  32 71  

3  18 40  33 73  

4 9  19 42  34 75  

5 11  20  35 77  

6 13  21 46  36 79  

7 16  22 49  37 82  

8 1  23 51  38  84 

9  24 53  86  

1C <<  25  " ; 88  

11  24  26 57  41 90  

12 27  27 60  4 2 93  

13 29  28 62  43 95  

14 31  29 64  44 97  

15  33 30 66  45 100  

61  
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3. P,ü a n i p u l a t i v 	tevékenység 

és a 

p r o b. l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s 

Halloa és elfelejtem, 

Látom és emlékezem, 

Teszem és megértem. 

/Kinai közondós / 

Rengeteg intézkedés és módszertani 1avaslat hangzott és harg-

zik el,hogy megfelelő átmenetet sikerüljön biztositani a 

családi otthonból vagy az óvodából az iskolába került gyer- 

meknek.Eredményeenek mondhatók ezek,mert hatásukra az ered-

mények emelkedtek,a tanulók munkája megkönnyült. 

A bevezetó,a szoktató szakasz eldsegitette a t anulók beillesz- 

kedését az iskolei munkába.A játékosság vonzóvá tette az 

iskolát,az iskolai munkát.Lériyegesen magasabb szintű ma 

már az iskolában a szemléltetés,mint volt.A hatékonyságot 

a korszerü technikai eszkuzök is emelték.Az első  osztályo-

soknak nagy segitséget jelentett a tanszercsomagban lévő 

pálcikakorong és ujabban a kocka is.Lehetővé tették ezek 

az ismeretszerzés és begyakorlás megkönnyitését. 

A lehetőségek ellenére gyakran mutatkozik meg,hogy ez az idő 

még mindig kevés a tanulóknak az "átállásra".A játékos mó-

dot gyorsan felváltja a komoly,szinte játékot sem ismerő 

munka.Ez az I.osztály munkájában is megmutatkozik,de a 

többi osztályéban is fellelhető. 

A különfele segédkönyvek - az anyag nagysága és az elsaj ;í-

titásra forditható idő kicuiny volta miatt - a gyors át- 
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térést igénylik. 

A  hirtelen  réttérés törést jelent és magát a fejlCdést is le-

lassitja.A megoldás érdekében ezt a kérdést elemeznünk 

kell. 

Az adott téma nem teljes egészét törekszem majd vizsgálni,ha-

nem csak azt,ami a kisérletet szolgálta,a kisérlet egyik 

lényeges alapját adta. 

A tiszta kép érdekében távolabbról kell kezdeni az elemzést. 

Az ismeretszerzés folyamatából kell kiindulni,mivel a biz-

tos és tartós ismeretek megszerzése a végcél. 

E folyamat törvényét Lenin fogalmazta meg a már sokszor el-

hangzott formában.Ennek a . törvénynek most egy szavát sze-

retném külön kiemelni. 

" Az eleven  szemlélettől az elvont gondolkodáshoz 

és ettCl a gyakorlathoz - ez az igazság raegismeré,é- 

nek,az objektiv megismerésnek dialektikus ut ja"  . 

/ Lenin I ívei 38.kötet,155.o. Ep. 1961./ 

.z eleven szemlélet jelenti azt a biztos alapot,amire épite-

ni kell és lehet,hogy eredményt tudjunk elérni, tehát ered-

ményesen tudjunk áttérni sz elvont gondolkodásra. 

:;z iskolai ismeretelsajátitás folyamatában,a kibernetika el-

veinek megfe}elően,információnak kell elsősorban tekinte-

nünk az eleven szemléletet. 

Is!aert dolog sz is,hogy az információnak alapelve a sokcsa-

tornásság és ezen belül is lényeges a tevékenységhez való 

kapcsolódás.Gazdag és bőséges tevékenységhez kapcsolt in-

formáció ismeret lehet csak alapja az elvont gondolkod -is-

nak. 
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A tárgyi ismeret mértékének nagysága a meghatározéja az el-

vont gondolkodás szintjének. 

Ezek s gondolatok irányitották a figyelmet a manipulativ te-

vékenycég fokozott vizsgálatára,majd alkalmazására. 

Ennek szükségességét és hatékonyságát csak  akkor  tudjuk 

megérteni,ha vizsgálat alá vesszük a jelenlegi módszer ily 

irányu követelményét,gyakorlatát és azt összehasonlitjuk 

a pszichikai igényekkel. 

A sok Tehetség közül az else osztálybél az ö t feldolgo-

zásának javasolt formáját,megoldását veszem vizsgálat alá. 

Az objektiv vizsgálatra alkalmas,az általánosan elfogadott 

álláspontot tükröze "I'ézikönyv az általános iskolák I.osz-

tályának tanitéi számára" cimü kiadvány./Tankönyvkiadó 1967/ 

A  könyv e téma feldolgozására 7,5 árát szán./ I.m. 242 -256.o./ 

általában 8 - 8 érát javasol egy-egy számkörre. 

A  feldolgozós lebontott tarve a. következe: 

1.foglalkozás : 

az ö t fogalms.Számjegy,számkép,számjegyirás. 

/ L'egszámolják,hogy miből van ennyi,majd játékosan 

igazolják,hogy az öt eggyel több mint a négy. A 

meghatározott számkép-formátum mellé a számje-

gyet jegyzik le./ 

2.foglalkozás : 

a fogalom alkalmazása mennyiségek megállapitására. 

/ Számlálás,kifejezés számképpel,majd számjeggyel. 

Számjegyirás byskorlása./ 

3.foglalkozás /felezett éra/ : 

gyakorlé foglalkozás. 
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/ Az utasitás szerint,az irásban való rögzitést nem 

kell erőltetni az órán./ 

4.toglalkozas : 

tsz öt bontása. 

/ A négynél vettek alapján./ 

5.Foglalkozás : 

összeadJ.s az ötös számkörben. 

/Ickrét cselekedtetéssel kell bevezetni,probléma-

helyzetből.Olyan szöveges feladatot kell adni,ami 

eszközök felhasználásával "konkrét cselekvéssel is 

érzékeltetni lehet".A tagok felcserélésének lehe-

tőségét is  meg  kell értetni./ 

6..foglalkozas jfelezett óra/ : 

gyakorló foglalkozás. 

/ A meghatározott formátumu szines számkép alapján 

a  feladat megállapitása és lejegyzése./ 

7.foglalkozás : 

kivonás az ötös szánikurben,maradék kiszámitása. 

/ Eontás alapjáról kiindulva.Az összeadás és kivo- 

nás kapcsolatának egteremtése :.iegérte tés e./ 

8.fo glalkozás : 

pótlás öt körében. 

/ Szöveges feladattal való illusztrálás./ 

9.foglalkozás / felezett óra / : 

gyakorló foglalkozás. 

/ A korábban megismertek megerésitése./ 

Tehát 6 teljes és 3 felezett cra.Mindezekhez az else órán 

elvégzettek után házi feladat is járul. 
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Elöször Magát a felosztást megosztást vizsgáljuk meg.Az egyes 

órák tartalmának napságát és körét tulságosan nagynak mond-

hatjuk.Azt‘egész feldolgozás igy  is két hétre van szétbont-

va. z az ellentmondás még bő'űl azzal is,hogy az irsbeli-

ség mellett nehezen jut idó az uj anyag megfelelő szintű 

elmélyitésére./ Itt végcélként a belső algoritmus szerin-

ti szintet értem./ 

A további elemzést most már az információ elmélet és a pszi-

chológia oldaláról ,{z információs pszichológia oldaláról 

végzem. 

A számkör bevezető részénél - az Ot fogalmával kapcsolat-

bah - az eleven szemlélet szakasza szemlélő jelleg ű.  E-

lőnyösebb a szemlélő jellegnél a naturális tárgyc'kon,tár-

gyakkal végzett materiális cselekvés az ismeretszerzésnél, 

tehát a manipuláció. 

Erre ugyan utal a terv,de végrehajtására megfelelő időbe-

li lehetőséget nem ad./ Igy is csuk javasol./ 

Ez az idÚ nem teszi lehetővé azt semhogy az absztrakciée fo-

lyamat fokozatosan,a pszichikus folyamatok meghatározott 

/fokozati/ sorrendjében játszódjon le,és igy kellően meg-

érve következzen be. 

Az információs pszichológia müvelLi, igy például A.;. Le-

onytyev, P.J.űalperin és még sokan,ebben a fokozati tevé-

kenysévbeu,annak megvalósul .sóban látják a tartás ismeret 

elsa játitásának lényegét. 

Ebben a tevékenységi foly amatban a gyermek a kapott informá-

ciót értelmezi /szinte "izlelgeti"/,a már megléve struk-

turákhoz hasorllit ja,ma jd a gondolkodás szakaszában az u- 
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jat a régi,a már meglévő strukturákhoz emlékezeti alapon 

hozzáilleszti. 

Az ilyen uton végigjutott információ az emlékezetben raegfe-

lelC képződmény formájában rögzódik.Szükség esetén mint 

meglévők és csakis a raeglévCk jelentkeznek,idCzhetCk fel. 

Uj gondolat csak ezeknek az elemeknek,összetevCknek ujjé-

rendezésével idézhetc;k fel, jelentkeznek.. 

Tehát a materiális információ a külső exteroceptiv si:ról 

belső gondolati sikra kerül.Az interiorizációhoz csak meg-

felelC mernyiségü információval és annak feldolgozásával 

lehet eljutni.Az információknak ilyen so'csatornasága és 

bősége biztositja csak az előzőekben már emlitett szint 

elérését. 

Ennek a folyamati fokoaatnak a be nem tartása nemcsak a mecha-

nikus feladatok sztereotip jellegének,kialakulásának tor-

zulását hozza magával,hanem a kialakuló szöveges felada-

tok megoldásának képességkialakulását is neheziti. 

&:aga a problémamegoldó gondolkodás ilyen alapozás nélkül nem 

tud megfelelően alakulni,inert a tevékenység nélkül rögzült 

ismeret kevés speciális,eleven emléket /élményt/ tartalmaz.  

?:emcsak a gondolati folyamatokra hatnak károsan,hanem egyéb 

pszichikai vetületekben is kár®aari éreztetik hatásukat a 

folyamatok egymásrahatásának dialektikus törvénye alapján. 

A kellő alapozottság és fokozatosság nélküli ismeretelsajáti- 

tás és ezzel a meg nem felelő szint eredménye az,ho_ ;, esz 

első osztályos tanuló nem tud megélni erCa #orrepatálás 

és intenziv szülői segitség nélkül.3zen segitések hatásá-

ra is csak lassabban és későbben rendeződnek az ismeretek 
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a megfelelő ezinten.Még igy sem biztos,hogy helyesen,jól 

és megfelelő tartóssággal fog ez történni. 

Az iskolába lépéskor egy®s tanulók már rendelkeznek az infor-

mációk elsajátitásának gyakorlatával,mások nem.Ez utóbbi-

ak száma a nagyobb.Az iskolában az ismereteken tul minden 

tanulót az elsajátitás módjára is meg kell tanitani.Ennek 

érdekében nagyobb szervezésre és tervezésre van szükség. 

A kisérlet során ezekkel az igényeknek akartunk megfelelni, 

ezért ennek érdekében szerveztük meg a munkát.Jelentősé-

ge és haszna főként az első osztályban mutatkozik meg,a-

hol az alapozást végezzük,de kihatása nagy..'; szervezés 

több,eddig elhanyagolt kérdést emelt ki. 

A játék kérdése ilyen  aspektusból vizsgálva mást is 

jelent.Nemcsak feloldásnak tekintjük,hanem az ismeretszer-

zés egyik életkori formájának is.A játéka mese mindig 

megfogja a gyerekeket,élénk gondolati folyamatok alapját 

jelenti.A kapcsolódó mozgás is a pszichikai folyamatok a-

lapját adja,ugyanakkor sz egész pszichikus tevékenységre 

kihat. 

A mozg.sos,játékos,mesés formát nemcsak a szoktatási szakasz-

ban,hanem egész évben fent kell tartani,hosszu időn át 

kell kisérnie d tanulót. 

Az információ egész utját következetesen a pszichikai tények 

alapján kell szervezni és vezetni. 

Alapelvnek kell tekinteni és feltétlenül be kell tartani 

azt,,hogy ujabb lépés nem következhet be sz előző teljes 

kibontakoztatása,feldolgozása,tehát jó rögzülése nélkül. 

Az ismeretelsajátitás legfontosabb és legelső feladata sz 
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eleven szemlélet követelményeinek maradéktalan tel jesité-

se.r;eiu lehet és nem szabad ezt sablonizált forrn ban szer-

vezni és végezni.Igy például a számtanban állandó fDnmá-

ciókra és mindenkor korongokra vagy pálcikákra támaszkod-

ni., korongok sablonizált elhelyezésérül még annyit, hogy 

azok olyan mélyen rögzülnek a tanulókbsn,,hogy a számkép 

más formában való megjelenése esetén a felismerés általá-

ban téves,és komoly munkát jelent a helyes meghatároz..sa. 

Sokkal szélesebb leheteséget kell nyujtani.Ezek egyben az 

ismeretek bővülését is  jelentik.Fel lehet és fel is kell 

használni az aplikációs képek adta lehetCségeket.A táblá-

nál 6:• az asztalnál végzett munkán tul,s padban használt 

pálcikán és korongon kivül,mee jd a játékpénzen is tul min-

den  mozgatható játékos eszközt igénybe kell venni./Játé-

kokat,babát,labdát,babot,ges ztehyét . . . / 

Lesével vagy történetekkel a dolgokat élCvé kell tenni,és 

igy,változatosan kell ezeket felhasználni.Ezek a felada-

tok aránylag egyszerüek.Funkcionális és strukturális ol-

dalról tekintve jóval több szempontot kell figyelembe ven-

ni, igy több probléma is jelentkezik. 

Az alapelvek lényegének tisztázása után magát az egész fo-

ly amatot va yük összefügge,rendszerezC vizsgálat alá. 

Három fC szakaszt különböztetünk meg. 

1. E x t e r o r e  o e p t i v szakasz.FCként az érzékszer-

vek vesznek részt ebben a szakaszban.Az információt itt 

"vonjuk" ki a környezeti,szemléleti anyagból.BC informá-

ció-kinyerést az eleven szemléleti anyag és az azzal vég-

zett manipuláció biztosit mint sokszerü információ./ Sok 
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érzékszerv részvételét kell tehát biztositani./ 

;z eszközökkel a tanuló sok rendezgetést hajt végre,szá-

nolgetja a dolgokat,belCle különféle csoportokat alkot és 

azokat is számbsveszi. 

Ebben a szakaszban a pedagógus vezérli objektum,hat a ta-

nuló érzékszerve ire,információkat is közölve vezérelheti 

a megismer'; tevékeliységet.Ez természetesen nem pótolhat 

más "éle" információt.A nevel' tudatos irányitásával az e-

lemi,reridszertelen analizis rendszeres analizissé rends-

zedik. 

A teljen számfogalom elssjátitdsához szükséges az is,hogy 

a rendszeres analizis és szintézis összhangja megteremted-

jék.A teljes összhang adja meg a biztos és tartós ismere-

tet. 

Ezzel már megkezdCdött a konkrét átfordulása az absztrakt fe-

lé,de ez a folyamat még igényel mást is. 

2. I n t e r i o r i z á c i ó s szakasz.; manipulativ te-

vékenységet szóbeli magyarázat egésziti ki,kiséri.A tanu-

ld és a nevel', is a tapasztaltakat szóban, elmondja és fel-

idézi.A többszörösséggel az emlékezet számára itt bizto-

sitjuk a szükséges elemeket.Itt alakul ki a sztereotip 

jelleg tudatossági alapja. 

A jelenlegi módszer,mint ahogyan azt már ismertettem,nem 

ad megfelelő idet,lehetCséget ennek a lépésnek az elmélyi-

tésére. 

Az uj módszernél az egyes müveleteket,a tevékenységek mel-

lett,különféle szavak kisérik,különféle módon adnak utasi-

tást a végrehajtásra.Az utaló szavak kihangsulyozásával a 
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tevékenységet emlékezetben helyes ismét elvégezni,elvégez-

tetni a tevékenység tényleges végrehajtása nélkül.A több-

szöri ismétlés is elc"segiti a sztereotip jelleg kialaku-

lását. 

Az utaló szó "leforditásan a müveletre,a műveletekre sz emlé-

kezetben rögzül.Eló kell viszont segiteni,hogy az a lefor-

ditott szó beépüljön az eddigi ismeretanyagba.Ezeknek a 

szavaknak a felcserélését,helyettesitését gyakorolni kell, 

állandóan ujakkal is bCviteni. 

::üveletekben,problésiemegoldá kan való alkalmazása ezeknek a 

szavaknak mar az absztrakt alapját jelentik. 

Ebben a szakaszban még közel vagyunk az elCzC szakaszhoz, 

tehát visszatérhetünk szükség esetén,hogy ezzel is eró;it-

sük az ismeretet. 

Ebben a befeléfordulási szakaszban,ami már absztrakt ,d41 

el 8 mechanizmusa a feladatvégzés képességének.Itt ós ez-

zel rakjuk le a szöveges feladatok megoldásának alapját 

is. 

A problémamegoldó gondolkodásra való nevelés megköveteli,hogy 

fokozatosan,szinte szavankint,minden szó utalását kiemel- 

ve és kielemezve haladjunk elóre.Nagyon fontos ebben az 

esetben is a rendszeres visszacsatolás.Amennyiben sz ered-

mény nem kielégitC,vissza kell térni az elCzC szakaszra. 

Az analitikus és szintetikus tevékenység itt már magasabb 

formában jelentkezik. 

Az interiorizációs szint elérését és annak erc sségét,nagysá-

gát csak abban az esetben tudjuk ellenCrizni,ha azt sike-

rül kivetiteniink.További szakaszra van tehát szükségünk. 
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3. E x t e r i o r i z á c i ó s szakasz.A  manipulativ te-

vékenységnek belső beszéd szakaszában való jelentkezése 

fejlődést jelentett,amit az absztrakció fejezett be.L.ive-

tit.éssel tudjuk ezt ellenőrizni,de ezen tul más szerepe 

is van.A begyakorlás szintjének emelését is jelenti. 

Az emlékezet nem kibernetikai gép,mely a betáplált adatokat 

szinte egész müködésének idejére képes megőrizni,ezért a 

megszerzett ismeret megőrzésére is szükség van.Erre rész-

letesebben. a későbbi részeknél térek vissza. 

Transzferből adódóan ez a megszerzett ismeret más megvalósi-

tási lehetőséget is rejt magában. t, t é p ü 1 h e t. A 

reproduktiv alkalmazás mellett képessé válik a tanuló a 

megismerő alkalmazásra.Ez feltételezi,hogy e jól rögzült 

elemek száma magas legyen. 

Az eddigiekből már kitünt,hogy az egész feldolgozás igen 

szervezett fokozatosságot igényel.Kitünt a  fokozatok  fon-

tossága.Itt állandcan cask szóbeliségről volt szó,nem ke- 

rült Rmlitésre az irásbeliség.E komoly igény nem tette 

lehetCvé,hogy másirány u igényt is  kielégitsünk azonos i-

dőben.Az irásbeliség mellőzését még két tény indokolja. 

Az egyik az,hogy csak a biztos tudás után gyakoroljuk be 

irásban az ariyagot,ami igen magasszintü absztrakciót igé-

nyel a maga jelrendszerével./Ez szinte minden osztály a-

nyagánál igy jelentkezik./ 

A másik ok az,szintén tapasztalati anyag alapján,hogy a 

tanulók alig egyhónapos iskolai idő alatt nem rendelkez-

nek olyan koordinativ képességgel,ami megnyugtató módon 

és egyszerüen lehetővé tenné a számjegyek,majd a müvele- 
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tek irásából adódó követelmények teljesithetőségét.Igy az 

I.osztályben, az els' félévben, minden energiát,szellemi 

képességet az alapvetC ismeretek megszerzésére forditjuk. 

Irásbeliségre csak a biztos szóbeli ismeretek után kerül-

het sor.Ez egyáltalán nem jelent elmaradást vagy gyengébb 

eredményt,a,t a vártnál jobbat kapunk. 

Ezek a sajátosságok az egyes osztályok munkájában megvalósul-

tak,az eredmérlyekhe z hozzájárultak. 
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4. ^y a k o r l ó l a p o k 	szerepe  

s 

f e 1 h a s z r. d 1 ,A s a 

" Emellett a tanulás nem korlátozó-

dik a gyakorlásra,de a gyakorlás 

mint  tökéletesités,nem pedig csu-

pán ismétlésmaga is tanulás,va-

gyis bár nem meríti ki a tanulás 

fogalmát,részét képezi annak". 

/Sz.L.Rubinstein/ 

Az el'zó részek már megmutatták azt,ho„y a kisérletnél min-

denkor célunk volt a tartós és biztos tudás,de nem a tárgy 

tulzott központba állitásával.Szándékunk volt a jelenlegi 

tudásszint lényeges felemelése., jelenlegi  módszerek  elem-

zésekor már kitértem arra,hogy alacsony az a feladatszám, 

amit a tanulók az egyes osztályokban elvégeznek.Emlitet-

tem azt is,hogy voltak olyan kezdeményezések,amelyeknek 

célja ennek a tragikusan alacsony példaszámnak emelése 

volt. 

Nem kimondottan a magasabb feladatmegoldási szám volt az,ami 

ebbe az irányba terelte figyelmünket.Á sztereotip jelleg 

elérésére törekedtünk.rem vitatott ma már az,hogy az e-

gyes tárgyak,egyes ismereteinél ennek álérése az igazi, 

tartós ismeretet adja. 

Ilyen tervek és gondolatok alapján került sor a gyakorló-

lap-rendszer kiépitésére. 

Ezzel kapcsolatban több elméleti és gyakorlati kérdést kel- 
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lett megoldani.A formai kérdés látszott egysz.erübbnek.Az 

I.osztályban késznyomtatott füzeteket adtunk a tanulók 

kezébe.Ezekben a füzetekben 5o - 5o feladat volt oldalara 

kint,amit a tanulóknak csak ki kellett számitani és a 

kapott eredményt a feladat mellé irnia.'z egyszerübb é9 

olcsóbb megoldás érdekében a füzet és feladatai sima la-

pon készültek.Az eredmény helyének jelöletlen volta nem 

okozott nehézséget a tanulóknak , gyorsan megszokták ezt a 

forwát. 

A probléma másként jeler.tkezett.Ez a forma nehézséget je-

lel.tett akkor,ha egy gyengébb tanuló valamely részt nem 

sajátitotta el megfelelden és szükség lett volna az oldal 

ismételt feldolgozására.A késCbbiekben ezért,igy már a II. 

osztálynál is a lap format alkalmaztuk.Ez a forma lénye- 

gesen megkönryiti az ismételt elvégzést szükség esetén. 

A lapok gyüjtésére és megvédésére minden tanuló rendelke-

zett egy iratgyüjtóvel.Ez egyrészt tartalmazta a tanulók 

eddigi munkáját,másrészt alátétként is használható. 

A házi füzetek száma a minimálisra csökkent,mivel a füzetet 

például az I.osztályban a számjegyek megismerésekor, be- 
e  

gyakorlásakor használ ják.Techanikus feladatokat cs k a 

kezdetben jegyreznek benne.A szöveges feladatok megold-ása 

lényegében mind ott történik. 

Természetes,hogy mindezeket a feladatokat az iskolában 

a tanórán végzik el. 

Nagy gondot jelentett a lapok tartalmi szerkeztése.A szer- 

kesztést meg kellett előznie a feltárásnak,vagyis az e-

gyes lehetcségek 	meghatározásának. 
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Ez. az I.osztály anyagánál különösebb nehézséget nem jelentett. 

Hasonlóan nem adott különösebb munkát a II.osztályban a 

szorzó és benn.foglalö táblával kapcsolatos feltárás. A 

többi számfeladat lehetcséget már lényegesen nehezebb volt 

meg határozni l mert azok ;pár ezres volumenben jelentkeztek. 

Az. irásbeli összeadás,kivonás és szorzás esetén ez a szóm 

még nagyobb,szinte meghatározhatatlan nagyeágu.Kénytelerek 

voltunk ezért a leg jellemzc;bb formák /tipusok/ kikeresé-

sét elvégezr:i,és ennek alapján_ felépiteni a szóbelihet ha-

sonlöan,szonosan az irásbeli begyakorlóst. 

Igénybevettük a már emlitett transzfer lehetCségét. 

A feldolgozási mód meghatározáeána több lehetősége mutatko-

zott.Lehetséges igy az azonos fOlrraa/tipus/ egymás utáni, 

sorrendi gyakorlása.Ez:az egysikuság károsan hatott volna 

a tudatosságra és a figyelemben is erős visszaesést jelen-

tett volna.Lehetséges volna az egész évi anyag együttes 

jelentkeztetése,de ez a visszacsatolás idCbeni lehetCsé-

gét zárná ki. 

Az uj mód meghatározásánál három gyakorlási módszert,módot 

vettem figyelembe.Az alap-,a ciklikus-,és a permanens gya-

korlási módot,lehetCséget. 

Újabb problémát jelentett az egyes lehetCségek,formák /ti-

pusok/ ismét1Cdésének számszerüségét meghatározni.Ez sok 

tény ezC összefüggésébCl határozható csak meg.;.,eghatározó 

a szóbeliségben elért szint,€, felfogóképesség nagységa,a-

zok az elczmények,amiket s tanuló az iskolába magával hO!► -

zott és más,egyéb pszichikai tényező. 

Az átlagos képességü tanuló igényénél alacsonyabb feladat- 
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szám reghatározása mellett az időbeli távolságot is meg 

kellett határozni. 

A hármas megoldási mód lehetővé tette ezeknek a feladatoknak 

sikeresen történő megvalósitását.Szükség volt a három mód 

feladatainak,funkcióinak részletes meghatározására. 

1. A l a p b egy a k o r 1 	s. 

Irásban való begyakorlásra cs,k akkor kerülhet sor,ho az 

anyag szóbeli munkában már megfelelő szintet ért el.A fe-

ladatok megoldása már nem igényel hosszu,lebontott szmo-

lást.Az alapbegyakorlásnál a lapok terjedelme meghatározó, 

mert jó lehetőleg egy oldalon ennek megoldását elérni. 

mennyiben ráz alaplegetCségekre való bontás megfelelC,ugy 

az egy lehetőségbe,tipusba tartozó feladatok száma 10-15 

között van.A több ezres lehetőségeknél is a legfontosabb 

tipusok e számolt belül vannak.Ez a szám már lehetCvé te-

szi,hogy az egyes lépések egy-egy lapon 4-5,esetleg több-

ször kerüljenek feldolgozásra. 

Ezek nem egymásutánisúggal jelentkeznek,hanem szórtan.Va-

riációs tábla segitségével ez a tagolás wegfelelóvé tehe- 

tc•A szóbeli begyakorlás után elégségesnek mutatkozik az 

igy biztositott öt-,tizszeres alaplehetőségi ismét1cdés. 

Ez a szám a közepesek igényénél lejjebb van.Itt az egyé- 

ni képességek már bontakozriak.A követelményeket a gyen- 

gébb tanulók is képesek elsajátitani.A jobb elsajátitós 

érdekében a gyengébb teljesitményt nyujtó tanulók ugyan-

azt a lapot ismételten megoldhatják.A begyakonlást jelen-

té feladatszám ezzel emelkedik. 

A mellékletben szereplő gyakorlólap a szerkesztésnek ezt 
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az alapelvét tükrözi. 

Az alapbegyakorlással nem fejeződik be a munka.Itt cél csak  

az alapok megteremtése.A teljes elmélyités és a mind jobb 

megtartás a következő két módnál következik be. 

Permanens2. 	begyakorlás. 

Az adott kör alaplehetőségeinek,tipusainak begyakorlása 

után a lapok permanens begyakorlás alapján készülnek.Itt 

a teljesebb begyakorlás oldédik meg. 

Lehetőség nyilik a minőségi munka másik lényeges összete-

vő jérek, a tempónak kialakitsára. 

Ebben a szakaszban még mindig lehetőség van a visszacsato- 

lás adatai alapján sz ujclagos tisztázásra,a tapasztalt 

hiányosságok felszámolására. 

Gyakorlatilag ez ugy oldédik meg,hogy az egyes lépések a-

lapbegyakorlása utün sz uj lépést megelőző anyaggal bővit-

ve egy nagyobb körü anyag jelertkezik.A begyakorló munka 

igy állandóan az egész körtéma időszakában fokozatosan 

bővül.Ebben az állandóan bővülő körben az egyes anyagré-

szek teljesebb begyakorlása történik meg. 

Mivel az elsődleges begyakorlás után,ami alapozása felejtés 

még nagy,ezt elkerülhetővé teszi a permanens begyakorlás. 

A felejtési lehetőség mint ilyen teljesen megszünik. Az 

ismétlő visszatérés egy héten belül bekövetkezik.Ez a la-

poknál a második,esetleg a harmadik lapot jelenti. 

Vigyázni kell viszont arra,hogy a témán belüli előrehala-

dáskor a régebbi anyajnak nem szabad akkora teret adni , 

mint a közelebbinek.Az ujabb,a közelebbi elemek gyakrab-

ban jelentkeznek,mint a régiek.Arányos,számszerüen helyes 
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elrendezésre kell törekedni. 

Az egyes elemek visszatérési száma is meghatározást igényel. 

A közepes,illetve az annál gyengébb tanulók igényeit kell 

figyelembe venni e szám maghatározásánál. 

Az alapbegyakorlást is figyelembe véve el kell érni, hogy 

az  egyes lehetőségek 10 - 15-ször jelentkezzenek.'ltalá-

ban ez a szám a több ezres lehetőségek esetén is elégsé-

gesnek mutatkozott. 

.Y sztereotip jelleg is kialakitható ezzel a gyakorló mennyi-

séggel,ami azt eredményezi,hog;r szükségtelenné válik a 

hosszu opervtiv munka.Rutinosan oldják meg a feladatokat, 

sőt döntő száma a tanulóknak tulhúladja az életkori /oez-

tály/ szintnek megfelelő maximumot. 

It.t,e.bben a szakaszban az egyéni képességek is teljesen 

kibontakoztathatók,illetve kibontakoznak. 

mincség emelkedése mellett a tempó lényeges javulása is je-

lentkezik.Lz az osztályértékeket figyelembe véve azt je-

lenti,hogy az osztály nagy része 2-3 osztállyal magasabb 

teljesítményeket ,teljesitményértékeket ér el.Igy időben 

több lehetőség adódik szöveges feladatok problémáinak 

jobb megismerésére éémegoldások gyakorlására. 

A begyakorlásnak az ismertetett permanens módja lényegében 

egy - egy nagyobb témakör begyakorlását szolgálja. Ezzel 

még nem elégedhetünk megmert az egész tanév nemcsak egy 

témakörből áll. 

3. Ciklikus begyakorlás. 

Ez a mód adja a begyakorlás teljességét.Célja nemcsak az, 

hogy a szintet fenntartsa,hsxem annak elmélyitését is szol- 
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gálja.Régen megállapitott tény,hogy a felejtés gyorsul a  

huszadik nap után.Ezt elkerülhetjük,ha a kritikus ide e-

lött visszaidézzük az ismeretet.Sziikség szerint ezért mér  

a permanens szakaszba beépitjük a ciklikusságot.  

ciklikus metódus haszna abban is megmutatkozik,hogy szük-

ségtelenné teszi sz égvégi i.métlést.Ez természetesen csak 

a mechanikusság szintlét igénylc" anyagnál jelentkezik.Az  

egyéb,nem numerikus anyagnál természetesen összefoglalás  

szükséges. 	 , 

Az elért teljesitmény a nyári teljes kikapcsolódás idején e- 

r',s eh c ökken.Ez a csökkenés mérések szerint eléri a 30 

-o~ is.  

Az évirégi,ciklikus elvek szerinti lapok segitségével a 

szeptemberi felidézés ideje lényegesen megrövidül.A ta-

nulók tel jes itménye mind gyors aságban,mind minőségben  

egy-két hét alatt eléri sz évvégi szintet.  

/Az évvégi lapok az ismertetés szerint az egész év anya-

gát felölelik./ 

:.:int visszatérC problémát emlitem meg,hogy a tanterv a :.aga 

szerkezetével ebben ajz idCszakban,ebben a munkában is  

gátló tényezC.Jelen esetben a nem pontos,követelméryek_,  

meghatározása neheziti a tervezés munkáját.  

Felvetédik ugyanis,hogy milyen hatsz' elérésére van szük-

ség,hogy a tanuló kés bbi elCrehaladása biztositott le-

gyen és ellenhatásként milyen magas szint sz,ami még ad 

a tanulónak valamit.  

Szükség van-e arra,hogy a tanuló,illetve az osztály 1.agy 

többsége 3-4,esetleg több évi teljesitmény előnyt szerez- 
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zen.Igy az osztály szóródása még nagyobb lesz. 

A fenti elveknek megfelelő lapok felhasználása és beépitése  

az órába már könnyü feladat.A gyakorlat azt igazolta,hogy 

az órakezdő 5 perc szóbeli számolás után végeztetni a leo 

megfelelőbb.Az óra egységériek megtartását szolgálja az is, 

hogy nem elvégzendő feladatszámot .fatározunk meg,hanem i-

dőt.Ez jótékonyan hat a tempéra és ezzel az egyéni képes-

ségek kibontakoztatást is elősegiti. 

Az esetleg fellépő fáradtragot is figyelembe véve 10 perc i-

rásbeli munka végeztetése látszott alkalmasnak.Az elvég-

zett vizsgálat az idő ilyen meghatározásának helyességét 

igazolta.A rövidebb idő nem tudott megfelelő lendületet 

adnia hosszabb idő a jelentkező fáradtság miatt érdekte-

lenséget is jelentett. 

Ellenőrzésként az irásbeli munkára forditott idt a II. 

osztályban felemeltük 16 percre.Lényeges teljesitmény e-

sést nem jelentett,mert ósaim 4 %-os volt az értékcsökke-

nés. 

A 10 perces időmeghatározást az is indokolta,hogy az nem bon- 

totta meg az óra egységét,az egyéb feladatok elvégzésére 

is megfelelő időt hagyott. 

általános nevelési szempontból is jelentős volt ez a 10 per-

ces intenziv munka.A szóbeli,ily en iráryu munka után, az 

irasbeliségben végzett hasonló törekvés nagyobb kUrben 

hatott,más tárgyakban végzett munkánál is megmutatkozott. 

A Zankov meg:llapitotta ugynevezett "kérődzés" megszünt. 

i" em elemzem külön a tempe r a gyorsaság kihatását a minő-

sé re,hisz az már a pedagógia ismert törvényszerüségei 
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közé tartozik. 

A munka szervezett,_gyors,pontos és eredményes lett. 

A gyakorlólapok használata felvtti,hogy a lapok javitása nagy 

és megeröltető munkát jelent az osztályvezető pedagógus- 

nak.Visszaidézem ezért a már leirtakat. 

A lapok a szóbeli munkák után szakaszosan jeleritkeznek.Nem 

jelenti azt,hogy az osztályt vezető nevelő minden óra u-

tán,minden tanuló irásbeli munkáját ellenórizze.Á javitá-

si munkát heti tervszerü megosztásban elvégezni elégséges. 

A javitás munkáját megkönnyiti a nyomtatott,sokszorositott 

lap,mert igy nem kell ellenőrizni a leirás pontosságát.  A 

füzetek javitásánál még a feladatokat is meg kell keresni, 

a leirás helyességét is ellenőrizni kell. 

A kész lap lehetővé teszi a javitócsikok alkalmazását.  A 

füzetben 10-15 feladat ellenőrzése jelent annyi időt, 

mint a gyakorlólapon 60-70 feladaté. 

A gyakorlólap tematikus voltánál fogva jobban lehetővé te- 

szi annak megállapitását,hogy milyen elem,lépés,szakasz 

vagy tipus az,amit a tanuló nem sajátitott el megfelelő-

en,amit pótolrii,korrigálni kell.Ilasznos erre a célra al-

kalmazni tanulónként egy külön lapot,amin a tapasztalt hi-

ányossá gokat, e etleg a fejlődés menetét is rögziterli le-

het. 

Az eddigiekből is kitünt,hogy a tanulók a szóbeli munka mel-

lett az egész irásbeli murát  az iskolában végzik el,ott-

honi feladatuk tehát egyáltalán nincs.Nem  jelent e mód 

problémát akkor,ha nincs tartósan hiányzó tanuló. 

Az ellenkező esetre is megfelelő módot kell biztos itani.Elö- 
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ször a gyakorlólapot általában két héttel megelőző szóbe-

li munkát kell pótolni.Erre a korrepetálás lehetséget is 

nyujt.A szóbeli felzárkóztatás után t yorsabban,tehát nem 

két hát után,hanem a megfelelő szóbeli szint után kapják 

meg ezek a  tanulók a szükséges gyakorlólapokat.Ezeket a 

lapokt,a lapok feldolgozását délutáni korrepetálás kere-

tében végzik./Egyes kivételes esetben otthon is elvégez-

tethetünk 1-2 lapot./ 

Az egyes o4ztályok gyakorlólapjainak szerkezetét tükröző ki-

mutatás a III.fejezetben található. 

Még egy kérdést tisztázni kell a feladatlapokkal kapcsolat-

ban.A gyakorlólap nem azonos a tanulók ismereteit tükröző 

mérőlapokkal.Gsszességében tartalmazza ugyan a tárgyi a-

nyagot,de ebben a müve.letek irritmikus volta más képet ad. 

kivel a tanulók ismereteit objektiv módon,osztályzattal 

kell tükrözni,más megoldási módra van szükség.Ezt a fela-

datot nem a gyakorlólapok,hanem a mérőlapok oldják meg. 

Ebben a formai és tartalmi hasonlósé f; mellett a  szerkeze-

ti hasonlóság már nem áll fent. 

Ennek részletei a következő részben,oz osztály zássel kap-

csolatos résznél találhatók. 
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5.  41 z 	o b j e k t i v 	osztályozás 

l e h e t C s é b e i 

Az  egyes osztályok munkáját, az egyes tantárgypkban elért ta-

nulói munka eredményét érdemjegyekkel,osztályzatokkal le-

het a legegyszerűbben tükrözni.Az érdemjegy általános ösz-

szehasonlitásra alkalmas,ha az mefeleló tartalmat takar. 

Sajnos probléma az,hogy nem azonos tartalmat  takar.r gon-

dolok itt tárgyak közötti különbségre,sem olyan teljesit-

ménybeli öss'efüggésre,hogy a négyes osztályzat kétszer 

akkora teljesitményt tartalmazzon,mint a kettes. 

Olyan esetekre gondolok csak,hogy egy osztályon belül,pár-

huzamos osztályok között,különféle iskolák azonos osztá-

lyainak osztályzatai között az egyes érdemjegyek nem azo-

nos teljesitmény,tudás meglétét jelenti.Az általános is-

kola pedig kell,hogy egységes igényű és követelméryü le-

gyen,azonos módon értékeljen.Ez csak több tér_yezó együtt-

hatása esetén valósitható meg. 

A követelményekbC1 kell kiindulni a kérdés vizsgálatánál. A 

követelmények terminológiai kérdései ma még igen zavaro-

sak.Rengeteg téves értelmezés lelhetc fel,mert a meghatá-

rozások csak körülirók,általánosak és nem konkrétak. 

A leggyakrabban használt meghatározás a jártasság és kész-

ség,mint követelmény,mint elérendC fok.Ennek terminológi-

ai pontositását Dr. Nagy József tette meg./Köznevelés 

1968. 11.sz./Ezt el kell fogadni,mert a cikk megállapitá-

sai a pedagógia,a pszichéi.ógia és a logika törvényein a-

lapszik. 



88 

Igy és ennek alapján kell pontositarunk a követelményeket 

az egységes értelmezés őrdekében.A jelenlegi tantervek,a-

zok követel:íény ei még nem tartalmazzák igy az igényeket, 

de a cikk adta lehetősédeket fel kell addig is használni. 

Figyelmen kivül hagyása esetén az értékelés igen körülmé-

nyesen és pontatlanul oldhatta csak meg. 

Rengeteg nég ma is azoknak a tényezőknek a száma,amelyek az 

osztályzatoknál érvériyesülnek,de kapcsolatuk a tanuló is-

mereteivel nagyon távoli. 

Lind a mechanikus,mind a sz'veges feladatok esetén indokolat-

lan formái követelményeket táma,ztanak.A formai igény gyak-

ran nagyobb a tartlami igénynél. 

A lépésekkel,fokozatokkal valé feladatmegoldást akkor is 

megkövetelik,amikor az már az életkori maximumon áll. A 

kiemelkedő képességek jobb alakulását a formai elemekkel 

gátolják.Az osztályzatbak nemcsak az a célja,hogy a meg-

léve ismeretek tükrét adja,hanem hogy uj ős jobb munkára 

is sarkalljon. 

nagyon gyakori még ma is,hogy az osztályon belüli rengso-

rolús alapján osztályoznak.A legjobbakhoz,esetleg a leg-

jobbhoz való hasonlitás alapján kerülnek megállapitásra 

az egyes osztályzatok. 

Még ma is sok nevelő által elképzelhetetlen az,hogy az 

osztály esetleg pele ötös érdemjegyet kapjon,mert a neve-

1C a liberalizmus gyanu játéi fől. 

Gyakorta az is dönts; kérdés az érdemjegy megállapitásá-

nál,hogy mire volna képes a tanuló.Amennyiben a neveli 

által elképzelt aktivitást nem fejti ki,ugy osztályzata 
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ennek eredményeként romlik,de nem a tudása alapján.Olyan 

elemek is kerülnek a tárgyi osztályzatba s amelyek a maga-

tartás vagy a szorgalom érdemjegyéhez tartoznak,és nem a 

tárgyi tudást tükrözik. 

llelytelen gyakorlat a besorolás is.A tanuló egy bizonyos 

osztályzatba van besorolvo,onnan kitörnie nehéz. 

Elképzelhetetlen az,hogy egy valamilyen tárgybál vagy több 

tárgybál bukott tanuló számtanból jeles érdemjegyet kapjon  

még akkor is,ha tud sa ezt a szintet eléri. 

Nem célom é, feladatom ezeknek a hiányosságoknak egészét fel-

tárni és okait keresni.Léayegesebb kérdés ezek elkerülése, 

elkerülhet',ségének biztositása. 

Figyelmemet erre a kisérlet irányitotta elscsorban.A tü-- 

dásszint emelkedésének hatására a nevelők követelményei 

is emelkedtek./minek oka elsősorban a nem fix igény,meg-

határozás a tantervi követelményekben./ 

Az emelkedés ellenére az uj 2a nagyobb tudást mégis a régi 

követelmények tükrében kellett vizsgálni,mert a tanterv 

követelménye nem változott. 

Igen nehéz munkát jelentett a tel jesitmények os ztályzat-

ben való meghatározása. 

Jellei:zc volt a kisérleti osztál:yokban,hogy a tanulók 50, 

illetve 50—nél nagyobb %—a kapott,érdtmelt ki 5—ös érdem-

jegyet.Ezek a jegyek számszerű adatokkal igazoltak. 

Számszerű teljesitmény értékeket a pedagógusok WeinLagyakor-

latából vettünk,tá jékozódási igénr+yel.Ez aránylag egysze-

rüem oldható neg.J.ádszere a következő volt. 

A tantárgy követelményeit tartalmazó gy ' korlólapot egy az 
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év végén jelentkező ciklikus lapot / jelen esetben mint 

mérőlapot/ több osztály tanulóival elvégeztetjük,majd a-

dott osztály n_evelivel osztályoztatjuk. 

Az igy elókészitett lapokat teljesitményértékek alapján 

értékeljük és az osztályzataik alapján csoportositjuk.Az 

egyes osztályzati értékek teljesitményeit átlagoljuk. Ez-

zel már rendelkezésünkre áll a teljesitmény/osztályzat  

érték.Ez már lehetővé teszi adatok,tényszámok alapján va-

ló osztályzást.Saját tenulóink teljesitményét be tudjuk 

helyettesiteni és igy értékét egy nagyobb tömeg átlaga a-

lapján meghatározni.Ez az osztályzat annál pontosabb és 

objektivebb lesz,minél nagyobb tömeg átlaga alapján kap-

juk az összehasonlitási alapot / kritikus tömeg /. 

Az alkalmazott sz:imi_tások megértése érdekében ismertetem azo-

kat a számitási módokat,amiket alkalmaztam,használtam./E-

zekkel Dr. IJagy József különféle irásaiban és a már emlí-

tett kiadás alatt lévő &:éréses módszerek a pedagógiában 

cimü könyvben lehet találkozni./ 

A tanulói teljesitménynek /elemi müveletek viszonylatában/ 

két fontos összetevője van.A pontosság és a sebesség /tern-

pó /.Módunkban áll számitani a két tényezőt külön-külön 

és a kettőt egységben is.i,:indhárom esetben képletet kell 

alkalmazni,hogy megfelelő számot,összehasonlitásra alkal-

mas adatot kapjunk.A már emlitett irások alapján a jelzé-

sek a következők: 

Hm /hibamutató/ : a jó és rossz feladatok összehasonlitott 

arányértéke.Megmutat ja,hogy minden hánya-

dik feladat rossz, 
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1' / idCérték / : a hegoldott feladatok 1 percre vonatkoz-

tatott átlaga, 

an  • az összes megoldott,elvégzett feladatok száma, 

a o  :a rosszul elvégzett,tehát hibás feladatok száma,ide 

tartoznak a folyamatos megoldásból kihagyottak is, 

t : felhasznált idC percekben, 

T : teljesitméry,az egy percre esc jél megoldott felada-

tok száma. 

A számitáshoz használt három képlet a következC. 

Pontossági érték meghatározása: 

a
r  Hm : 	'- 

0  

T e m p é érték meghatározása: 

Teljesitmény  érték meghatározása: • 

T 
an - ao  

t 

Ezek ismeretében az osztályzatok értékmeghatározása már egy-

szeri és könnyen megoldható. 

Az adatok ismerete elött meg szeretném jegyezni,hogy azo-

kat nem reprezentativ mérés alapján kaptuk.A mérClapok nem 

voltak standartizáltak / csak ciklikus lap /0 müveleti 

rendjük nem volt homogén,az évi anya összes müvelettipu-

sát tartalmazta irritmikus sorban. 

Magát a mérést 3yeres Imrével közösen 1967-68 tanév végén 

végeztük,mikor is Mohács város II. osztllyait mértük fel. 



iszentativ mérés

eredményén keresztül mu

tatom be

I.osztályos orezégoe tel-

lapitésára.Ezt a Lehetőséget a 

osztályos ö'ezeadás kózépérték

kapunk majd,ha

A táblázat alapja 113 tanuló,3 általános iskola 4 II.osz

tály ónak osztályzati és teljesítményi eredménye

5-öo 4-es 3-as <¿••06 1-e B

Hm 1» T Hm 1» T Hm 1» T Hm 1» T Hm 1» T

13,8 5,1 4,7 8,o 3,7 3,3 4,2 3,3 2,5 3,1 2,6 1,8 1,9 2,4 1,2

anyagánál lényegen pontosabb eredménytA fenti kimutatás

osz-

a jelenleg feldolgozás alatt álló repre- 

eredményei ismertek lesznek és azokat 

tudjuk használni.

Ilzek alapján két lehetőség áll majd rendelkezésre az 

túlyzatok objektiv megéllapitáeára.

Megállapított lesz kritikus értéknagyságban az egyes 

veletek országos osztályzati normája évfolyamonként,szám

szerű ada tokkal.Külön-külöri az egyes műveletekre vonatkot- 

tatva.

Rendelkezésre fog állni az egyes műveletek évi ol.yaiaomcén 

ti teljesítmény középértéke.

Ez utóbbi újabb lehetőséget nyújt az osztályzatok megál- 

már rendelkezésre álló I.

A 20 körében végzett összeadás

jesitménye,tehát a T értke : 4,8 .

A középértéket a normál szóródás alapján hármas érdemje^iy- 

nek,osztályzatnak lehet elfogadni.Plusz - mínusz interval

lumokkal a többi éfctéket meg lehet határozni.
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Ezen elveknek megfelelően az osztályzati teljesitményszóró- 

dás a következű lesz : 

Általános iskola I.osztály 

ö s s z e a d ú e 	20 körében  
. 

5-ös 4- 	.. 

_ 

3-as 2-es 1-es  

6,2 	- 	~'~ ~~ 
 6,1 6  1 - ~ ~ 5,3 F 2 ; ,  - 	4,4 4,-~ 4,.':  _ 	~ 

  3,, - vagy 3,4 	va~,y  

: o: :; g-yengébb  

Az egyes tanulói teljesitmér.;; e yszerüen behelyettesithető és 

érdemjeggyé alakithate .  

Természetesen ezek az adatok  nem  örökérvényüek,időnkint e-

zeket felül kell vizsgalni és módositani is kell.Dizonyos 

idc elteltével nemcsak az igények,követelmények emelked-

rek,hanem velük párhuzamosan eredményesebbek lesznek a mód-

szerek és ezzel a teljesitmények is. 

Lényegesen nehezebb kérdés az összetett feladat ilyen szám-

szere módon való értékelése.  

,z összetett feladatokat sokszerüer_ kell vizsgálni.Ennek 

alapját is mindenkor a rerezentativ mérés adja. 

A mérés három  fontos összetevőt vizsál,értékel.z;mpiri:us  

értéket szint értéket és fontossági értéket.Az ilyen ér-

tékösszehasonlitús már pontos teljesitményértékelésre al-

kalmas.i._ivel ennek a módnak a számitása a gyakorlatban rit-

kán kerül felhasználásra, az adatokat %-os formában adják 

közre,annak ismertetésétől eltekintek./Az anyag megtalál-

ható a megjelenés elótt álló ,goston-Fagy-Orosz: Méréses 

módszerek a pedagógiában cimü könyvben../ 

;.'ekéz szerkesztési feladatot jelentene minden iskolának, 
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osztálynak a reprezentativ méréssel azonos tartalmi jegye-

ket biztositó mérőlap összeíllitása.,:ince is szükség ilyen 

ös: zeállitási munkára,mert a reprezentativ mérőlapok / a 

mérés eredményeként standartizáltak / a nevelő rendelkezé-

sére is bocsájthaták. 

Az igy kapott mérési eredményeket a megjelenő adatokkal a 

nevelőnek össze kell csak vetni / %-os formában /,behelyet-

tesiteni a megjelen értéktáblázatba és rendelkezésére áll 

munkájának, a tanulók ismereteinek osztályzati tükre. 

Igy elérhető,hogy az egész osztulyban például a kettes jegy 

a kettesnek megfelelő tartalmat takarjon,teljesitményük a-

zonos legyen.  

Más a helyzet az 5-ös érdemjeggyel,mert ennek felső hatá-

ra elméletileg nines. 

A begyakorlottságnak,tehát a teljesitménynek az évfolyam-, 

osztályszintü átlaga mellett más határértékei is vannak. 

Igy beszélhetünk ée számithatunk nem évfolyamra vetitett 

átlagokat,hanem abszolut teljesitményeket.Ez a számtan e-

setében a számtantanarok teljesitméryét jelenti. 

A felnőtt átlag,majd az ezt követő egyéb átlagok már nem ha-

sonlithatók össze érdemjegyekkel,erre csak  a %-os megha-

tározás,összehasonlitás alkalmas. 

E fejezet előző részében már tárgyaltam a kiemelkedő képes-

ségü tanulók helyzetét,igényét.Emlitettem ott,hogy a nor-

mál szóródás alapján egy bizonyos tömeg legjobbjainak 2 

%-a tekinthető kiemelkedi; képességünek. 

Ennek megfelelcer_,ma jd a mérési eredmények alapján a tömeg 

2 %-os legjobbjainak átlaga az,ami számunkra a kiválogatás 



95 

szervpont jabQl funtos. 

kivel a már eoLszor emlitett országos mérés eredmónyei még 

teljes egészében nem iserte k ,igy a kisérleti munka érté-

kelésénél a kisérleti osztály legjobbjainak és a 2 %-nyi 

kiemelkedL képességüek adatai nem hasonlithaték össze. 

A kisérlet különbözi osztályaiban elért eredmények,telje-

sitmények sem voltak mind összehasonlithatók a fenti ok 

miatt.Az egyes osztál y ok anyagánál a IIl.fejezetben sze-

replt, adatok alkalmasak srra,hogy a kisérlet hatékonysága 

lemérhet' legyen,de alx.:almasak arra is,hogy az adatok meg-

érkezése,feldoldozása u tan az összehasonl itás elvégezhető 

le yen.Lényegileg ez az oka annak,hogy nem osztályzati,ha-

nem teljesitmLnyi adatokat használtam. 
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B. S z e m é l y i és t á r g y i 	igény, 

feltétel 

Al  elleti IItrnka mellett meg kellett tervezni magát a kisér-

let gyakorlatát,yakorlati kihitelezését is.A személyi és 

tárgyi feltételeket,lehetőségeket kellett megteremtetni , 

biztositani. 

Ebben a legnagyobb segitséget Hazafi Jakabnétál kaptam azzal, 

hogy iskolájában. lehetővé tette a kisérleti munka megin-

ditását és erre egy kiváló Levelőt,KGkai Jószefnét .,bizto-

sitott. 

A további feladat  mar  rám hárult.A nevelő megfelelő felkészi-

tése,előkészitése volt a  soronkövetkező feladat. Mivel az 

eredeti tervet a L:ini ztérium new  hagyta jóvá /az erőtel-

jesebb változtatdet tervezett a jelenleginél/,az első osz-

tály előkészitc szakaszában több napon át 1-2 órás be. zél-

getésen ismertettem a kisérlet alapvető lényegét.Ezek a 

napi beszélgetések a változtatásból keletkezett zökkenőket 

áthidalták. 

A beszélgetések sok olyan kérdést is vetettek fel,melyek 

tisztázásra szarultak.Ezek is lehetc,vé tették számomra a- 

zoknbk a problémáknak a megismerését,mel,.ek az uj módszert 

átvevő Nevelőknél esetenkint jelentkeznek. 

Villányon,majd Csanádpalotán történő bevezetéskor ezeknek 

a lényegre utaló ismereteknek a közlését pontosabban tud-

tam elvégezni. 

T elyek voltak ezek a legfontosabb,megismerést igénylő dolgok? 

Elsősorban azokat az alapveté elveket,elképzeléseket kell 
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negismerni,amiket e fejezet tartalmaz.Ezek után már egy-

szerüen és könnyen megérthetC az a szerkezeti felépit e , 

amit a III.fejezet tartalmaz.Az órák ujszerü vezetését az 

egyes órákról felvett magnó-felvételek tették világossá, 

mintegy  kiegészitve az elméleti ismereteket. 

Az irásbeli tájékoztatás önmagában nem volt elégséges,mert 

a régi mód eresen rögzült,sok kétkedést és idegenkedést 

kellett feloldani.Konzultativ megbeszélésre feltétlenül ,  

szükség volt. 

Az eddigiek igazolják,hogy minden nevelő képes e módszer el-

sajátitására és a feladatok megvalósitására ikülön matems-

tik ~ i képzést,különleges matemetiki ismeretet nem igényel. 

r emcsak a nevel, oldaláról vizsgáltuk meg a kisérlet lehetC-

ségeit,hanem a tanulók oldaláról is.rem kiválogatott ta-

nulókkal szándékoztuk az elképzelés helyességét igazolni. 

Az elsC kisérleti osztály szinte tartalmazta mindazokat a 

problémákat,amivel,ha nem is minden,de nagyon sok iskola 

küzd.:gy adat ennek igazolására. 

Irgerszegérységból adódó hátrányos helyzetü tanuló 18 volt, 

ez 50 %.A mulasztási átlag tulhaladta a tanulónkinti 2 

hetet.A 36-os soztálylétszám,az 5 gyógypedagógiás /szak-

ember által kimért/ alany ellenére is elérte számtanból a  

4,2-es osztalyzati átlagot.  

Ezek a körülmények bár a munkát riegnehezitették,de egyben i-

gazolták a tervek helyességét.  

A z iskola másik else osztályát kezdetben kontrollként kisér-

tük figyelemmel.Yivel nem volt szándékunk a kisérletet  

zártan megoldami,elsósorban az eredmények felkeltették a  
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többi osztály nevelóirek figyelmét.Igyekeztek a saját mun-

kájuk eredményesebbé tétele érdekében egy-egy szemlélteté-

si eszközt,egy-egy módszerbeli sajátosságot átvenni,megva- 

lósitari.Igy az iskola többi osztálya nem volt már össze- 

hasonlitásra,ellen k„rzésre alkalmas. 

A különféle kisérleti koncepciók a személyi igények mellett 

tárgyi feltételeket is igényeltek. . 

Ez a mód külön anyagi igénnyel nem  jár.  

A már tárgyalt gyakorlólapokon kivül más eszközöket is al-

kalmaztunk,részben a jelenlegi helyett,részben azt bCvitve. 

A gyakorlólapokkal itt ismételten nem foglalkozom,helyette 

a többit sorolom fel. 

A tanuló és a neveli; is rendelkezett az elsC osztályban az 

ugynevezett s z á m c s i l l a g gal,amit a már emlitett 

szegedi kisérletből vettünk át.FÚro.tlemezból készült,de 

készülhet triplex-lemezbCl is.A z eredeti eszközzel szem-

ben változás csak annyi volt,hogy a csucsokon a számkép 

mellé a számjegyet is feltüntettük.Ezzel a számjegy vizu-

álisan már jóval az irás megkezdése előtt ismert lett.Ez 

is segitette lehetővé tenni,hogy a tanulók közel egy hét 

alatt képesek legyenek elsajátitani a számjegyek írását. 

Jelentós segitséget jelentett a s z á m s z a l a g is.Ez 

egy 10-15 cm széles farostlap 110-140 cm hosszuságban.Sze-

repel rajta /alulról felfelé/ l-tól 10-ig minden számkép 

és számjegy sorrendben.Segitségével könryü volt a sz:m-

szomszédok meghatározása,a számsor a tanulók előtt volt. 

A jelek és számjegyek fehér szinüek voltak.Készült szám-

szalag zöld jelzéssel ie,de tizes számjegyekkel.Ez a fe- 
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hérjelü elé téve biztositja a  helyiérték jó rögzülését,a 

számrendszer felépitettségének megértését. 

Az elsC osztályban a ritmus felgyorsitását és az ellenCriz- 

hetőséget is szolgálja a számcsillag.Ez a mód a százas 

körben már nehezen,sCt késCbb máregyáltalán nem volt hasz-

nálható.A visszacsatolás érdekében feltétlenül valami esz-

közre volt :zükség.Ezt azzal oldottuk meg,hogy minden ta-

nukó részére biztositottunk egy 30x40 cm-es farostból ké-

saitett,táblafestékkel sima feketére festett k é z i -

táblát .Az óra szóbeli szakaszába) jelentkezett egy 

olyan rész,,amikor is a tanulók a feltett kérdésekre,fela-

datokra a választ a táblára irták,majd felmutatták.Az e-

gész osztály munkája ezzel pillanatok alatt.áttekinthetC 

volt.A neveidnek nem kellett a tanulók füzeteit a helyükön 

ellenurizni./Ezeket a feladatokat a füzetükbe nem irták./ 

A szorzó-és bennfoglalí tábla feldolgozása elött.i szakasz-

ban jelentkezett a s o r s z.á m t á b 1 a ,mint szemlé-

leti sagédaxy ag.Ez jól elesegitette a táblák elsajátitá-

s á t . , f eldol.go zásá t. 

Az anyag ismertetésekor jelentkezett a speciális sorrendü 

szorzó- és b e n n f o g l a l ó t á b l a , ami 

a módszer erCsen analógiára épük módját tükrözte. 

A szemléltet', táblák a feldolgozás idején jelentkeztek és a 

tar-teremben szembetünó helyen. maradtak.Ezzel a vizuális 

uton történ; rögzülést segitjük elC. 

0y akori problémát jelent a számok alkotása és olvasása,fCként 

a helypótló 0 eseteiben.Ezt a nehézséget igyekeztünk kikü-

szöbölni azzal,hogy helyiérté k t á b l á t 
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/számrendszer-táblát/ készitettünk mozgatható,változtat-

ható számokkal.A tulságosan elvont murkát igy játékossá, 

mozgásossá tudtuk tenni és ezzel az elsajátitsst is gyor-

sabbá és jobbá.Ez elsősorban az ezres lmajd a milliós kör-

ben mutatkozott meg elcnyösen.A manípulativ tevékenység 

itt,ebben az esetben is nagy segitséget jelentett a jó és 

gyors elsajátitáshaz. 

Számtan oktatásunkban egyik legnagyobb probléma a mértékek-

kel való munka,ismeret.Ezt a tényleges mérések és váltá-

sok bC gyakorlása után., a helyiérték táblához hasonló,ugy-

nevezett mérték tábla segitségével oldottul, 

meg.Ezzel sikerült a raipulativ formát a mértékek eseté-

ben  is,más formában biztoitani. 

Külön ki szeretném hangsulyozni,hogy ezek a szemléleti anya-

gok , eszközök egyáltalán nem pótolják a gyakorlatban vég-

rehajtott manipulativ tevékenységeket. 

Céljuk csak az,hagy az emlékképek alapján az absztrakciós  

szintre való átépülés folyamatát segitsék elC.Ez már meg-

határozza azt is,hogy nem állandó mankóként adjuk a tanu-

lóknak,csak akkor és csak addig nyujtjuk,mig a belsővé vá-

lás folyamata meg nem történ lik.Mivel ez a folyamat az osz-

tály szerkezetéből adódóan nem egyszerre és egységesen  kö-

vetkezik be,a vizuális lehetőséget biztositjuk azzal,hogy 

hosszabb ideig ezeket az eszközöket a tanterem látható he-

lyét: tartjuk,szükség esetén utalunk is ra. 

iem kivántam felsorolni itt mindazokat az eszközöket,amelye-

ket a jelenlegi iskolai gyakorlatban felhasználunk.zek-

kel minden  iskola rendelkezik./Fém tábla,aplikációs képek./ 
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A felsorolt uj eszközök egyszerüségüknél fogva,a jelenlegi 

szemlélteté eszközkészités gyakorlatához hasonlóan,halla-

dék anyagokbál,kis ráforditással,házilag könnyen ós ol-

csón elkészithetók.Sorozstgyártásuk fillérekbcl megoldha-

tó. 

A fenti eszközöknek müszaki ismérvei az egyes osztályok mel-

lékleteiben találhatók. 

A feltételek ismertetése is igazolja,hogy a módszer bevezeté-

se egyáltalán nem jelent megterhelést,akadálya nincs. Ajz 

osztott iskolák mellett az osztatlan és részbenosztottak 

számára is sokat x:y ujt,mert az önálló munkák jobb kihasz-

nálását biztositja. 

Mindezek ellenére szükség volna egy reprezentativ jellegü,a 

módszer törvényszerüségeit is igazolni tudó,kisérletre. 
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.  az ember a gyakorlatával bi-

zonyitja eszméinek, fogalmainak, 

ismereteinek,tudományos objektiv 

helyességét." 

V.I.Lenin 

Az elj zCekben már  többször  emlitettem,hogy az elvek a gyakor-

latban már igazolást nyertek.aészben a gyakorlat adta igé-

nyekből keletkeztek,részben abból szürődtek le. 

Az egyes felsorolt elvek nemcsak külön-külön,hanem egy  e-

gész rendszerben is igazolták helyességüket. 

Ebben a fejezetben szándékozom a kisérlet teljes gyakorlati 

felépitését és mellette eredményeit is adni.Az előkisér-

leteket leszámitva a munka közel négy év eredménye. 

Az összes próbálkozást nem kivánom felsorolni és igy jut-

ni el a végső eredményhez.A kikristályosodott és a helyes-

séget már igazolt gyakorlati feladatokat,lépéseket,tenni- 

valókat sorolom fel,de az esetlegesen téves utakra vezető 

módokat jelzem.Ebben a fejezetben adom az elért eredménye -

ket,a statisztikai anyagot is. 

Az előző fejezetekben már indokolt lépéseket itt nem kisérem 

külön részletes ma4yarázattal,hanem tényraegállapitás jel-

leggel közlöm. 

A  könnyebb  áttekinthetőség érdekében az egyes osztályok anya-

gát külön-külön,de azonos sorrendiséggel tárgyalom.Az e-

gyes osztályok anyaga igy a leglényegesebb részeket és a-

zokat a feladatokat is magába foglalja,araelyeket a kisér-

let során sikerültés a gyakorlat során meg kellett való- 
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sitani. 

Az egyes osztályok feladatainak tagolása a következC : 

adott osztály legfontosabb általáros feladatai, 

- adott osztály munka-gyakorletAnak feladatai, 

- adott o;:atály cinszavas tarmeneti javaslata. 

Az  egyes osztályoknál szereplC mellékletekben ._találhatók a-

zok az eszközök,ddatok,kimutatások amelyekre a II.fejezet-

ben már felhivtam a fi yelmet,illetve a  III.fejezetben hi-

vatkozom rá. 

Ezeken tul tisztázni szükséges olya n  általános kérdéseket is,  

hogy milyen lehetCeégei vvnrak a továbbhaladásnak, a bŐvi-

t.ésnek,az esetleges általánossá tételnek. 
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a./ tiltalános feladatok és szempontok 

JelentCs helyet kap az elsdsök iskolai markajának megkezdé-

sekor a szoktatás.Az iskolai  munka  fokozott megismerése, 

a tanulók fokozott bevonása a munkába a f';cél. 

Ebben a szakasztan kett's feladatot kell megoldani. Egy-

részt a szülői házból jövő, tehát közösségi eletet még nem 

élt tanulókat,másrészt már közösségben: élt,óvodai nevelés-

ben részesült tanulókat kell munkára alkalmas közösségé 

formálni. 

Jelentós feladat már ebben a szakaszban az iskolai munka 

és körülmények megszoktatása mellett a megfelele motivá- 

lás,ami egyben az egész kése;bbi munka alapját is jelenti. 

Ez nemcsak a számtanban,hanem minden tárgyban kell,hogy 

megmutatkozz _ék.Jelentó",s feladatot kell mar a munka e kez-

deti szakaszában is megoldani. 

Az elGzó fejezetből már ismert,hogy e módszer nem használja 

fel a ház feladatot,mint begyakorlási lehetGséget.A mun-

kát ezért másként kell a kezdetben  is  már meginditani. A 

más inditúst igény li az is,hogy külön szakaszban végezzük 

a szóbeli é; az irásbeli munkát. 

A legfontosabb szerkezeti ujszerüségekre itt csak a figyel-

met hívom fel. 

I+:ár az első naptól szükséges a hátrányos helyzetből adódó in-

gerszegénység /tudásbeli különbség/ felszámolásának megkez-

dése felzárkóztatással. 
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A munka kezdetén fel kell mérni,hogy mennyi az osztályban 

az olyam tsnule,ski óvodai nevelésben nem részesült,illet-

ve óvodába csak rövid ideig járt.Ezeket külön figyelemmel 

kell kisérni.P;em képezünk ezekből külön csoportot,de tö-

rekszünk ezek fokozott aktiviztilására.Motiváláss sl előse-

gitjük állandó részvételüket a munkában. 

Kisérletek igszolták,hogy sok 6 éves tanulóban nem alakult 

ki megfelelően a helyes beszéd,ami a kifejezésekben okoz 

zavart.Eeltétlenül szükséges,hog' a  hangos  beszéd tiszta 

és pontos legyen.Ezt segiti elő számtanban a számlálás 

hangosan,ami még a ritmus kezdettől történő kialakitását 

is elősegiti.Á második héten az 1-től 20-ig és a 20-tál 

1-ig való számolás már rutin jellegű lesz. 

A számok belső összefüggésének vizsgálata nélkül minden 

megszámlálhatót hangosan számolnak meg.Kezdetben az e-

gész osztdlyközösség,majd csoport,késóbb az előzőekben 

jelzett egyes tar:ulók.Ez nem jelenti a tudatos,belső ösz-

szefüggéseket is feltáró számolást.A bevezető szakaszban 

erre nincs is szükség. 

Az ilyen munka eredmé,.yezi a sok más mellett azt is,hogy a 

tiszta artikuláció mellett jobb lesz az életkori szint- 

a számfelismerés. 

Ezek az órák igen hangulatosak,gátlásokat oldanak,motivá-

lást jelentenek  és mindenkinek a szereplésen keresztül  a  

sikert is biztositják. 

A  ritmus felgyorsitását már itt meg kell kezdeni.Minden ta-

nulóban alapvetően él a versengés vágya,a verseny szere-

tete.Ezt fel lehet és kell is használni.A második héten 
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ilyen módszerrel már pergevé válik az óra,sőt a tanulók 

előre várják a számtant.A merev,sablonos és mesterségesen 

tulkomolyitott órák nem felelnek meg az életkori játékos 

igénynek és ezért lassitják a tanulók fe jledését.A köny-

nyedség lebyen jellemzó a lemerevedő erőlködéssel szemben. 

A munka játékos könnyedségét segiti elő a manipulativ jelleg 

tulsulya az első félévben. A manipuláció jó végrehajtása 

szabadabb óravezetést igényel.Az ilyen éra a szokásosnál 

nagyobb munkazajt is jelent.Ennek ellenére ez nem jelent 

fegyelemben is megmutatkozó lazulást,fegyelmezetleaséget, 

mert határozott, célra irányuló általános tevékenységről 

van szó.A manipulativ tevékenységnek is,az alapelveknek 

megfelelően gyorsnak és ritmikusnak kell lennie. 

A  gyors ritmus és a manipulativ jelleg érdekes képet mutat a 

fiziológiai terhelésben.A pihentető szakasz igényének kér-

dése nem olyan égető probléma,mint a régebbi módszernél. 

I,_ár az első hónapokban is sok nehézséget áthidal a játé-

kosság,szinte repül az idő.Esetleg szükség lehet a pihen-

tető szakaszra.Livel az óravezetés nem követel meg szoros 

sablont,lehetővé válik a pihentetés akár többszöri beál-

litása is. 

A pihentető szakasznak nem kell feltétlenül énekre és tes-

ti mozgásra korlátozódnia,mert igen hasznosan végrehajt-

ható ebben az időben egy-egy nevelési feladat.Egy - két 

kis történet,eset,esemény a maga történésével,tényével e-

melkedett hangulatot képes teremteni, ami felejteti a fá-

radtságot. /Aktiv pihenés./ 

A manipulativ tevékenység szakaszában,ez az első félévben 
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uralkodó,a gyakori mozgás a pihenési igényeket is kielé-

giti.Az eddigi tapasztalat azt is igazolta,hogy a második  

fél-Jvtcl ilyen igény már nincs.  

Ennek kett',s oka van,egyrészt az intenziv munka annyira  

sajátjuk lett,hogy szinte igénylik a nagyobb igénybevé-

telt,músrészt az irásban végzett gyakorlólapos munka él-

ménygazdaősaba,majd az azt követi pár pillanatnyi feloldó-

dás a pihenési igényt kielégiti.  

Gyakorlatilag ,  az elsó félévben korrepetálási main,:ára nincs  

szüksé4xigy a fennmaradó idC más tárgyakra tehetd; át.  

A  permanens és ciklikus mód lehetCvé teszi,hogy a begya-

korlásban mutatkaz6 es étleges hiányosságok az Irán pótol-

hatók legyenek.  

A h; Anyzó tanulók felzárkóztatása fGkér t a második félév-

ben korrepetálást igény,el.lyakorlólap otthoni murkára,e-

zeknél a tanulóknál,cs  ~k körültekintéssel adható.  

A tankönyv más elvek alapján épült fel,igy jelen módszernél  

csak körültekintéssel használható.Az elsó félévben a ter-

mésűeti.dolokat ábrázoló képei igen hasznosak.Ezek után  

csak akkor használhatjuk,ha a tanulók olvasási ismerete  

már megfeleló.Ekkor a tanulók a tankönyvbCl szöveges fela-

datokat oldanak meg önállóan,elsésorban a 10 perc inten  

ziv írásbeli munka idejében.  

A szöveges feladatok megoldásának tematikus felépitése er-

re az idére ezt már lehetővé teszi.  

b. A munka gyakorlatának feladatai  
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A tananyag az érvényben lévő Tantervnek megfeleUU.A szereplő 

anyagrészek a didaktikai ujszerüségból adódóan más időke-

retben,más sorrendiséggel kerülnek feldolgozásra. 

A heti és igy  az évi óraszám változatlan, tehát nem tago-

zati jellegü. 

A c.pontban szereplC cinszavas tarmenetet csak javaslat-

nak kell tekinteni,A javaslati jelleget igényli az,hogy 

minden osztály rendelkezik olyan sa játosságokkal, ami az 

előrehaladás ütemét negszabja.A lazább időkeret lehetővé 

teszi ezeknek a sajátosságoknak figyelembe vételét.Ez nem 

jelentheti azt,hogy az eltolódó: esetleg 20-25 éránál na- 

gyobb legyen.A gyorsabb elCrehaladás által nyert idő s idő-

keret még több szöveges és mértékes feladat megoldására 

forditható. 

Nagyon fontos,hogy minden  szám és számviszony a tanitásban 

konkrét tL : pasztalati aniysglacl induljon ki.A konkrét tö-

mese utan l het csak az absztraktra átfordulni.  

A tévedéseket már a konkrétnál kell jovitani.Ennek elle-

nére mégis elCfordulhat,hogy az absztraktban tévedést to- 

pa.ztalunk,akkor bátran vissza kell térni a természeti 

dologhoz,de csak ekkor. 

Gyakori hiba viszont az,hogy akkor is kényszeritjük a ta-

nulókat a áolgoi_on való számolásra,amikor a számolásban 

már az absztrakt szinten álli:ak.Lz a szür>ségtelen munka 

károsan hat a teljesitményükre. 

Ügyelni kell tehát arra,hoőy csak biztos,szilárd tudásra é-

pülhet az absztrahálas.Az abaztra..tot viszont bátran fej-

leszteni kell. 
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Az a n a l ó g 	lehetőségek teljes felhasz- 

nálása az öravezetés uj módszerérsek alapja.A számkörök le-

hetőségeit feltártuk,a mellékletben megtalálhatók.Ezekkel 

a lehetCséekkel élni kell,sőt ezek szolgálják a feldol-

gozás alapját.iiz egyes számkörök feldolgozását nem a mű- 

veleti rend dönti el,hanem a kapc olödö analögiák. 

Ezek keresésére szoktatni kell a tanulókat.Keressenek a-

nalógiás lehetőségeket,tárják fel és ismerjék meg azeket. 

Ez a munkamcd ritkán okoz nehézséget.A tanulás gyorsan 

megszokják,ezt a munkát megszeretik és a lehetőségek fel-

tárásában élenjárnak.Ezen elvi ok miatt a tanme neti javas-

latban az egyes számköröknél nem ragaszkodunk a müveleti 

rendnek  megfelelő feldolgozáshoz,hanem az analégiábcl a-

dödé lehetőaégekhez.Igy az egyes összeadási,kivonási ás 

pötlási lehetőségek egy-egy csoportja egyszerre,egy árán 

jelentkezik.Az előrehaladás ütemét igy itt is a tanulók 

elsajátitasi képessége,gyyorsasága határozza meg. 

A tizesátlépéses feladatoknál,müveleteknél feltétlenül ügyel-

ni kell arra,hogy az analizáló tevékenység ne váljék ural-

kodövá.  

re  kéLyszerítsük azokat a tanulókat is a lebontott müve-

letvégzésre,kiknek már ez nem igénye,mert közvetlenül is 

képesek azt megoldani. 

Az átlépéses lehetőségek száma nem olyan nagy,amit a ta-

nulck ne tudnának megtanulni és ezzel elkerülni a lebon-

tással járö hosszadalmas munkát. 

A  biztos és szilárd mechanikus feladatmegoldási ismeret mel-

lett és után részletes munkát jelent a szöveges 
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feladatok  tervszerü felépitése,tanitása. 

Alkalmazni kell azokat a haszno, tapa,ztalatokat,amiket a 

:iechaniku, feladati munka során szereztünk.Ott a felépités 

fokozata a következC volt : 

- manipulál és mondja saját tevékenységét, 

- nézi a tárgyakat és az előző tevékenységét szóban is-

métli, 

- már nem nézi a dolgokat,hanem elvon_atkoztatva,tiszta 

számokkal mondja el a müveletet és annak eredményét. 

Hasonlóan végezzük a szöveges feladatok kiépitését,de itt 

nagyobb hangsulyt kap a manipulációt kisérc" s zó, a müvelet-

re utaló szó. 

A tapasztalatok alapján a tanulók kevés szókinccsel jel-

lemzik,magyarázzák tevékenységüket. 

Amennyiben a szöveges feladatmegoldás szintjét emelni a-

karjuk,ugy a szókincset kell elsősorban emelni,növelni. 

Az egyes szavak műveletre utaló jelentését,lehetcaégét  

kell megtanitani,értelmezni,matyarázni.A tanulók meglé-

vő szókincsének ismeretében ezeket a szavakat tervszerü-

en beviteni kell,amit helyes,ha az óravázlat is tükröz. 

Felsoroljuk ott azokat az uj ezavskat,amit a tanulókkal 

megtanitani akarunk./ Megette,összetört,elfogyott,vett, 

aladott,kspott . . . / 

Elósegiti b munkát és egyben a visszacsatolást is jelen-

ti,ha maguk a tanulók  is  alkotnak szöveges feladatokat 

társaik részére.Ez a mód azt  eredmériyezi,hogy a tanulók 

tudatosan  törekszenek szókincsük bővitésére.A kifejező-

készségük emelkedése mellett  a feladat-,illetve problé- 
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megoldás területén magas szintet érnek el. 

A szöveges feladatok megoldási szintjének emelését segiti a 

tárgyi koncentráció is.Például a környezetismeret sétái-

nak és egyéb anyagának. tartalmával,tapasztalataival a szö-

veges feladatok példa alapját adhatja. 

A számtan nemcsak kap a többi tárgytól,hanem ad ismert 

az intenziv,ritmusos munka minden tár tly munkájára jótéko-

nyan hat.A tanulók munkája pontosabbá és gyorsabbá válik. 

Figyelmük jobban koncentrálódik,a lényeget jobban meglát-

dék,i'y gondolkodásuk,gondolkodási folyamataik a gyorsa-

ság mellett lényegre-,célratörőbbek. 

A jól konstruált szöveges feladatok hLltására a  kifejezi 

készségük erőteljesen fejlődik és ennek eredménye más 

tárkynál is érződik. 

Munkánk eredményeként a tanulók bizonyos begyakorlottsági  

szintjét kivánjuk elérni.Ennek ellenőrzését se ;iti elő " 

a részben már kidolgozott országos átlagok isLlerete.Ez-

zel mód nyilik az összevetésre. 

Hangsulyozni kivánom,hogy ezek az eredmények nem évközi-

ek,hax:en évvégi adatok.Év közben tehát elégséges ezek 

megközelitése is.Az esetleges tulkövetelés visszaveti a 

tanulókat sót a motiválás eredmény ét is képes lerombolni. 

Tuleröltetés nélkül is a tanulók tekintélyes hányada el-

éri,sót tul is  haladja az évfolyamának átlagát. 

A sok kiemelkedC eredményt felmutató tanuló nem eredmé-

nyezheti az elmaradókkal szembeni türelmetlenséget./I'a-

gyobb a szóródás a szokásosnál,de az alsó értékek igy is 

magasabban jel entkeznek./Nem szabad természetesen a bele- 
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nyugvás hibájába sem esni.  

Az igényesség tehát ne csapjon át tulkövetelésbe,de belenyug-

vásba sem.  

A teljesitmények értéke,ami a gyorsaságból és pontosságbél  

tevődik össze,az osztályzatban mutatkozik meg.  

Maga az osztályozás mindig probléma.Az első osztályban  

könnyitést jelent,hogy csak a második félévben kerül rá  

a sorkkor már rögzitett teljesítmény áll rendelkezésünk:  

re,a szöveges feladatok is már értékelhető szinten állnak.  

Jeleli médszerrél,a teljesitmények magas volta miatt,haj-

lamosság mutatkozik arra,ho r y a teljesitmények egymáshoz  

hasonlitása jelentse az osztályozásértékelés alapját.  

Évközi teljesitmény-adatok nem állnak rendelkezésre.Az 6v-

végi eredmér.yek,teljesitményértékek használhatók év köz-

ben is,ha azokat az irásbeliség megkezdésekor 20-40 t-al  

csökkentjük.Az év végéhez közeledve a csökkentett ' ~rtékE- 

ket ugy emeljük,hogy° azok május végére,junius elejére a  

megadott évvégi értékeket elérjék.  

Az értékek homogén müveletsorokra vonatkoztatottak,a gya-

korlólapok nemcsak homogén müveletsorokat tartalmaznak.A  

méaés-osztalyozás alkalmával ezt figyelembe kell venni.A  

szöveges feladatok elbírálásánál elsősorban a gondolkodás  

menetét,a gondolkodásmód logikai sorát vizsgáljuk.  

Első félévben a munka középpontjában a szóbeli számolás áll,  

a második félévben a gyakorlólapokkal irásban végzett fe-

ladat.A gyakorlólapok szerkezetét a mellékletben kimuta-

tás tartalmazza.  

A gyakorlólapok javitása a következő két lehetőség slap- 
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ján történhet.Az egyik szerint a tanulók létszámát eezt-

juk öttel / ennyi a heti órák száma/ és igy a tanulók ö-

tödrésaének munkáját vizsgáljuk meg egy-egy napon.Egy hét  

alatt minden tanuló munkája vizsgálat alá kerül ezzel a  

móddal./Hatékonyságát emeli,ha a homogén müveletü lapokat  

is ellenGrizzük./  

A másik módszerint az előre meghatározott feladatlapokat  

/ezeket elCre megjelöljük,meghatározzuk/ vesszük csak  

vizsgálat alá akkor,ha a tanuló azt elérte.Igy sem je-

lentkezik minden  tanuló lapja egyszerre,mert a munkatem-

pó különbözősége bizonyos szárád3st jelent.  

Hibája ez utóbbi módnak az,hogy a lassubb tanulók munká-

ja aránylag ritkán kerül javitásra.Ezek számára viszont  

hatrányos,hogy a lassu munka oka csak késón kerül felde-

ritésre.  

kagáti  a javitás munkáját már ismertettem.  

A  javitás mellett szükséges a munkák értékelése is.Ezt a II.  

fejezetben ismertetett módon és módszerekkel végezzük el.  

A  tanulónkinti értékel lap elósegiti az értékelés munká-

ját, a tanuló fejlődésének vizsgálatát és a visszacsato-

lás adta adatokat is rögziti.  

A következe, forma alkalmas  tere 

Tanuló neve:  

lal= 
.- 

TL.. 

ide 

pont  

megol- 
dott 

rossz 1' 
l 

megjegyzés 

/tipuGhibák/  z elau~ ~ ol> száma 

1 i 
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A lap tartalmazza és megmutatja azokat a müveletektt,amelye-

ket a tanuló még nem sajátított el megfelelően és nála ja-

vitani szükséges. 

A davitott munkák értéksorba való állitása /például T.a-

lapján/ és annak közlése igen jó motiváló lehet&ség az é-

gi munkában. 

A nevelő felk.iszülése az órára nem jelentheti egy formális  

óravázlat elkészitését.Az intenziv módszer ennél lényege-

sen többet kiván,mert a gyors tempót irányitani kell. Az 

óra tervezésének munkáját megkönnyiti,hogy a megoldandó 

lehetőségek száma,ami_t az órán el kell végezni,aránylag 

kicsi,kevés.Ezek a lehetőségek sokszor kell,hogy előke-

rüljenek az órán.Az uj lehet.óségek mellett nem szabad meg-

felsdkezni a régiekról sem. 

Legfontosabb tehát ezeket a lehetőségeket feltüntetni.t-

;yelni arra i, ,hogy ezek megfele16 számban gyakDrlásra 

kerüljenek az órán. 

Például: uj anyag az órán: 84.4 ;  49.8  

12 - 4 ; 12 - 8 

a javitás tapasztalatai alapján: 

10 - 7 ; 411.3 

Az aráiyous előfordulás ugy is történhet, ugy is biztosit-

ható,hogy kis papirszeletekre minden lehetőséget a neve-

1C leir,majd a megoldások után félreteszi.A megmaradók 

mutatják ilyenkor :aeg,hogy melyik tipus,lehetőség nem sze-

r epelt az órán a kibánt számban. 

Igei. fontos az időelosztás,megoszlás is.Az első félévben ez 

különösebb problémát lien jelerit,mert az egész órán szóLe- 
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li és manipulativ munka folyik.A második félévben már az 

irásbeliség is jelentkezik. 

Itt a következő főbb részek k.ilönböztethetők meg: 

- bevezető részben:gyors soralkotás, 

egyszerü müveletek;kb. 5-10 perc, 

- gyakorlólapos munka: 10 perc, 

- az uj számkör megfelelő számu lehetőségeinek ismerteté- 

se,manipulativ igazolás,mechanikus gyakorlás;20 perc, 

- a számkörnek megfelelő szöveges feladatok;5-10 perc. 

Az utóbbi feladat megvalósitását jelenti a már emlitett 

müveletre mtaló szavak feldolgozása. 

Pedagógiai ismeretekkel rendelkező nevelőnek nem okoz prob-

lémát az ilyen vázlat elkészitése.Ez a vázlat mintegy for-

gatókönyve lesz az órának. 

Nem  közvetlenül az órára való felkészülést jelenti,de az ó-

ra munkájához azért szorosan hoz' átartozik annak meghatá-

rozása,hogy milyen tartalmu gyakorlölapot mikor,melyik ó-

rán dolgozzuk fel.Ez a kapcsolat elvileg azt jelenti,hogy 

a szóbeli munka tartalmi anyaga után 2-3 héttel jelentke-

zik az azonos tartalmu irásbeli. 

Különösebb problémát nem jelent a tanmeneti javaslat is-

meretében,mert az első félévben a tanulók feldolgozzák 

az 1 - 10-ig terjedő köröket szóbLIn,irásban csak a máso-

dik félévben.Erre az időre a gyakorlólapok jelentkezése-

kor szóban már a 10 -20-ig terjedő kör anyagát végzik. 

Igaz ugyan az,hogy az irásbeli munka gyorsabb ütemű a szó- 

belinél,igy az a nagy távolság,mely kezdetben fennáll, 

mindjobban csökken.Maga a tanmeneti javaslat tartalmaz- 
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za azokat az id'pontokat,amikor szükséges az ujabb lapok 

feldolgozását elkezdeni,illetve a régebbiket szükséges be-

fejezni.A gyorsabban elbrehaladó tanulóknak az egyes gya-

korlólapokat ismételten kiadjuk,ezzel a na gy  szóródást is 

csökkentei tudjuk. 

Az irásbeliséggel az órán megoldott feladatok száma nem csök-

ken,hanem emelkedik. 

Az első félévben a szóban megoldott feladatok száma ke.1, hogy 

elérje 70- 90 feéadatot óránként, Annit a számolás gyorsu-

lásával a második félévben még fokozni is lehet.A 10 perc 

irásbeli munka bizonyos csökkenést jelerit,de helyette eb-

ben az időben a tanulók átlaga 50 -70 /esetenkirlt még ennél 

is több/ feladatot még irásban is megoldanak.Igy végső 

soron több feladat megoldására kerül sor, mint eddig; . 

Az órára való felkészülés egyben jelen.'ti a szemléleti anyag 

elkészitését és alkalmazási lehetúségérnek megteremtését 

is. 

Az elsó télév legfontosabb segédanyaga a s z á m c s i 1-

1 a g . A természeti dolgokon való számolgatások után ke-

rül használatba és a tanuló szóbelei számolásának ellenőr-

zését szolálja.A nevelő vagy a tanulök által adott fela-

datokra nem szóban,hanem csillag segitségével válaszolnak 

a tanulók.Felmutatják a csillagot azzal az ággal a tete-

jén,amelynek csucsán a válasz számgépét és számjegyét is 

találja.A 10 ág,csucs / az ötszög mindkét oldalát figye-

lembe véve/ lehetővé teszi a munkát 10 körében. 

A 20 körében való számolás csak ugy oldható meg,hogy a 

tanuló az egyik kezének ujjain mutatja a szükséges tizest, 
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a másik kezével az előbbi mód szerint a csillagot mutatja.  

Az órán e móddal a nevelő e ;y áttekintéssel meg tudja ál-

lapitani,hogy melyik tanuló nem végezte el jól a felada-

tat  és ezzel a tanulóval rmirrtegy ismétlésként megoldatja  

szóban. 

Jó megoldás esetén nincs szükség külön szóbeli megoldásra.  

;Tivételt képez ez alól a szöveges feladatok esete,mert itt 

szóban is elmondja az eredményt és szabatosan vála.zol is  

a feladat kérdésére.A szabatos és pontos válaszra külön 

is ügyelni ke11,hogy ezzel a tanuló kifejező készségét ja-

vitani,emelni tudjuk. 

Az állandó visszacsatolás mellett a példák,feladatok szá-

mának emelése megoldható.Ez a sok.zori ismé tlódés,majd az 

ezt követe, irásbeli.ség lesz a biztos rögzülés alapja. 

Fontos eszköz a  szemléltet, anyagok sorában a számszalag is.  

Ezt segiti megalapozni a tizes számrendszer ismereteit.; 

következetes en egymás elé tett számszalag ugy rögzül,hogy  

a tanulók pillanatok alatt megértik majd a tizen számrend- 

szer lényegét.A tanulók ezt csak a táblánál használják. 

~,Tem utolsó sorban,de meg kell emliteni az anyagok sorában az 

aplikaciés képeket ia.A jelenlegi gyakorlatban is gyakran  

találkozni használstával.Celentősége a számkörökben való 

felhasználásán tul a szöveges feladatok felépitésében mu-

tatkozik meg.A képanyag bőséges szövegbeli lehetóséget ad. 

Egyéb természeti tárgyakat,dolgokat a manipulativ szakaszban  

használunk fóként.Az absztrahálás elórehaladtával jelen-

tőséglik csökken.  

Az elsó osztály mérési anyaga igen kevés,de itt is használni  
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kell a mérCeszközöket.Törekcdni kell arra,hogy minden ta-

nulónak legyen lehetCsége a mérés végrehajtására.Erre a 

célra külön tarát kell felhasználni. 

Ezek a fbb elvek sok e g yéni szinnel jelennek meg,emi termé-

szetes is,mert az osztály tanulóinak elCzetes ismerete,a-

zok érdek1Cdési köre és a xevelű egyéni képességei is meg-

határozók.PTem helyes a módszer merevalkotó jelleg nélkü-

li alkalmazása,de a sajátos ujszerüségeket feltétlenül meg 

hell tartani az eredményesség érdekében. 

c. ai:űi a eti javaslat 

tervezés 33 hétre,heti 5 órára történik.A cinszavas jel-

leg bővül azzal,hogy az egyes óráknál a legszükségesebb 

tudnivalókat röviden jelzem. 

á 	1. 	levezetés az iskolai munkába 

z h 	Az általános feladatok elvégzése ellett 

e é 	megismerkedünk a tanulók számolási isme- 

p 	t 	reteivel.Dolgokat számoltatunk. 

t 	2. 	Alapis:eretekben mutatkozó különbségek felszá- 

 h 	molása 

m é 	Szánsorok,sorszámolás,legfohtosabb szám- 

b 	t 	tani fogalmak/több,kevesebb . . ./ 

e Sorszámolásnál elérendő-tempó érték: 

✓ 1 - 10-ig : 15" 

1 - 20-ig : 35" 

20 	1-ig : 40" 

A megoldás játékos formát kiván. 
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3. 

h 

t 

11.  

12.  

Fettő köre /lehetőségek száma: 	4 / 

A müveletekkel való ismerkedésnél a vég-

zett müveletek nevét is megismerjük /ösz-

szeadás,összeadunk;kivonás,kivonunk . .7 

13.  Három köre /lehetőségek száma: 	7 / 

14.  Az analóg lehetőségek feltárási módját is 

megismerik. 

15.  Tégy köre /lehetőségek száma: 	10 / 

4. 

h 

16. A lehetősébeket a két óra között megoszt—

juk. 

é 

t 

17. 

18. 

Öt köre /lehetőségek száma: 	13 / 

19. 

20. Yegism.erkedés a számcsillaggal 

KezdetLen nem müveleti eredményeket jelez-

nek,hanem számfelismerést; később müveleti 

eredményt is jeleznek. 

0 1. 21. Gyakorlás számcsillag segitségével 

k h 22. Hat köre / lehetőségek száma: 	16 / 

t é 23. 

ó 

b 

t 24. 

25. 

e 2. 26. Hét köre /lehetőségek száma: 19 / 

r h 27. Szöveges feladatok kiépitésének megkezdé- 

é 

t 

28.  

29.  

se.Utaló szavak tervszerü bóvitése. 

30.  
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3. 31.  

h 32.  

é 33• 

t 34.  

35.  

4. 36. 

h 37. 

é 38. 

t 39. 

40. 

1. 41. 

o h 42. 

v é 43. 

t 44. 

m 45. 

b 2. 46. 

e h 47. 

r ' é 48. 

t 49. 

50. 

3. 51. 

h 52. 

é •53. 

t 54. 

55. 

4. 
h 
é 

t 

56. 

57. 

P:yolc köre /leheteségek száma: 22 / 

A régebbi körök szóbeli-számolási értéke-

i mérhetek,a feladat elhangzásának vége 

és a válasz megkezdése közötti ide: 2-3" 

Hm.érték : 5. 

1ilenc köre / leheteségek száma: 25 / 

Ujabb,a manipulativ tevékenységhez eddig 

még nem használt eszközt állitunk be. 

3rCteljesen,nagyobb számban jelentkezik a 

tanulók által alkotott szöveges feladat. 

Gondolni kell a szóbeli permanens és cik-

likus gyakorlásra. 

Tiz köre /leheteségek száma: 28 / 

A  ritmus mind nagyobb emelésére kell gon-

dolni.Egyes órákon a megoldott feladatok 

számának el kell érni a 60 - 70 felada-

tot. 

A szöveges feladatoknál csak adott müvele-

tet hatirozzuk meg,a többi a tanulÓra bi- 

zott 

:,yakorlás 10 körében 

A visszacsatolás tapasztalatai alapján 

szervezzük meg az órát. 

Műveletek kerek tizesekkel 100-ig 

A tanultak transzponalásával.A "zöld"szám-

szalag használatba vétele. 

Vértékekkel való ismerkedés 
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58. r em a Váltás az elsődleges feladat,hanem 

a velük való mlInka,haszndlat.  

59. 11 és 12 köre /lehetőségek száma: 9 /  

E.~ . 	tizesek é, egjesek kapcsolatának tisztá- 

e 

1. 

h 

61.  

62.  

zá.a,majd a hasonlóság megláttatása. 

13,14 és 15 kire /lehetőcégek száma: 	36 / 

Ttiemcsak utalunk a tizen nélküli formára, 

c é 

t 

63.  hanem ismétlésként,kiindulásként is vesz-

szük. 

n 64.  16 és 17 köre /lehetőségek száma: 	39 / 

b 65.  Hasonlóan az előz'ekhez végezzük a mun- 

e 2. 66.  lat.  

r h 67.  13 é: 19 köre /lehetCségek száma: 	51 / 

É 63. Amennyibeli az eddigi munkákban a je kap- 

{ 69. csolatot a titles nélküli formában megta- 

	

70 . 	láttuk, ugy az aránylag nagy s zámu l ehe t4- 

ség könnyen megoldható.  

	

3. 71. 	20 köre /lehetőségek száma: 27 /  

h 	72.  

	

é 73. 	Gyakorlás átlépés nélküli feladatokkal  

74. Jó alapozás után elégséges ez az idC a ta- 

75. pasztait kisebb hi4nyosságok felszámolásá-

ra. 

A téli , zünetig kell elvégezni a fenti feladatokat.0 j ,  :é tlépé--

sec ismeret..eket akkor sem szabad venni,ha bőséges idC áll 

rendelkezésünkre.  

Ebben az esetben a gyakorlás anyaga elsőeorhan szöveges 

feladat.  
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L. 76. 	Tanult átlépés nélküli feladatok gyakorlása 

L 	77. 	C61,hogya szünet hatására jelentkező visz- 

r_ 	78. 	szaesést felszámoljuk. 

u 	t 	79. 	1-es és 2-es számjegy irása 

	

80. 	C irása,müveleti jelek,müveletek lejegyzése 

r A számjegyek leirása után a már tanult is-

mert müveletkben való lejegyzést végezzük. 

Megtanulják a feladatok irásban való meg-

oldását. 

3. 81. 	3-as és 4-es irása 

h 	82. 	5-ös és 6 — os irása 

é 	83. 	7-es és 8-as irása 

t 	84. 	9-es ir ása 

	

85. 	Számjegyek tarásának. Uyakorlása 

rem önálló számjegyirást jelent,hanem egy- 

szerü feladatokat irnak le és oldanak meg. 

4. 86. 	Kétjegyü számok irása 

	

h 87. 	N. tanultak transzponálása,de egyben a tizes 

é 	számrendszerről tanultakat is megerCsitjük. 

t 	88. 	Feladatok lejegyzése és megoldása 

89. Kezdetben a tábláról másolják le a fela- 

90. datokat,később a  nevelő  által mondottakat 

irják le és oldják meg. 

A következő időszakasz hármas feladat megoldását igényli. 

1./ Gyakorlólapokkal végzendő munka: 

tartalmilag ez az első félév anyagát foglalja ma-

gába,annak sorrendjét követi., javitáskor tapasz-

taltakat az árán fel kell használni. 
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2./Régi ismeretek  szintjének irásbarl való megtartésa, javit,á-  

sa:  

erre elsősorban a gy akorlálap tapasztalatai adnak  

anyagot,de ezen tul is szükséges a tervszerü visz-

szatérés a régi ismeretekre.  

3.1 ti tiz.esátlépéses lelet ;ségek feldolgozása:  

az óra felépitésének e hármas feladatot kell neg-

oldar►i.a.A tizesátlépés nehezebb volta is indokol-

ja a lassubb és ezzel mélyebb elsajátitását. 

A feladatok bontott /tízre való lépésekkel/feldol-

gozását csak addig végeztetjük,mig az feltétlenül 

szükséges.Hibás esetekben visszatérünk. 

F 	1. 91. 	Kilenchez kapcsolódó átlépéses feladatok 

e h 	92.  /lehetőségek száma: 45 /  
b 	é 	93. 	 r 

✓ t 94. 	A 96.6rán az osztály közösen oldja meg az  

u 95. 	1-es gyakorlólapot.A 97.órától a 10 per- 

2. 	G. 	ces irásbeli munka már önállóan megy.  
r 

h 97. 	Az átlépéses feladatokat az e1.ó félévhez 
é 	98.  

t 99. 	
hasonlóan. az analog lehetőségekkel oldjuk 

	

100. 	meg.  

3. 101. 	Gya porló óra  

h 102. 	A tapasztalt hiányosságok felszámolása. 

e 	103. I:yolchoz kapcsolódó átlépéses feladatok  
t  

104.  

105.  

4. 106.  

h 107. 
é 108.  

t  

/lehet~ ségek száma: 33 /  

A permanens és ciklikus elvek alapján az 

átlépés nélküli feladatokat is gyakorol-

ni kell. 
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109. Gyakorló ura 

110. A 101. és 1O2.órához hasonlóan a nagyobb 

szAmkörhöz igazodva. 

	

1. 111. 	Héthez kapcsolódó átlépéses feladatok 
h 112. /lehetőségek száma: 21 / 

113. 
✓ t 114. 	Az előz‘,ek alapján. 

c 	115. 	Irathoz kapcsolódó átlépéses feladatok 

1 

 

	

2. 116. 	/lehetőségek száma: 9 / 

u h 117. Gyakorló ára 

	

118. 	Elsősorban az átlépéses feladatok megol- 

	

t 119. 	dását kell gyakorolni,átlépés nélküliek- 

	

120. 	ből csak azokat,amelyek problémát jelen- 

tettek a gyakorlólapokon. 

	

3. 121. 	Gyakorló mérések 

h 122. 	L:értékváltások gyakorlása 

é 123. Római számok megismerése 

t 124. Római számok irásának gyakorlása 

125. Lüveletek rúmai számokkal 

	

4. 126. 	Gyakorló ára 

h 127. 	A tapasztalt hiányosságok felszámolása 

	

é 123. 	mellett fontos a szöveges feladatok meg- 

	

t 129. 	oldása is.Mind nagyobb számban alkotta- 

	

130. 	tunk a tanulókkal szöveges feladatokat. 

• tavaszi szünet idejéig a tizesátlépéses feladatokat mara- 

déktalanul el kell végezni. 

A szünet után 1 hét visszaidézést célzó maiira következik, 

a 131.-ti1 a 136.óráig. 
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30 óra áll még rendelkezésünkre.Ezt az időkeretet minden osz-

tályvezető nevelőnek kell megterveznie az osztályáról ta-

pasztaltak alapján.A tervezésnél három szempontot kell fi-

gyelembe venni.  

1. Mechanikus feladatmegoldásban elért eredmények szintjé-

nek emelése,az esetleges korrekciók elvégzése. 

2. Szöveges feadatok alkotásában és megoldásában elért e-

redmények felmérése és a szükséges fejlesztése. 

3. A gyakorlati mérések,mérőeszközök biztonságos haszná-

lata,a lehetőségeknek megfelelő mértékváltás biztonsá-

gos elvégzése. 

Lehetőség szerint a juniusi 1 hetet forditsuk záró mérésekre. 
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1. Az 2 — 10—ig terjedő számkörök feladati lehetőségei  

2 köre lehetőségek szEima : 4  

7  

10  

302= 

1+1= 	I 

3 köre ,  

2+1= 	I 

4 köre  l lehetöe 

letiető$'pk 

24.1= 

2.2g  

sahi: 

1+  

2+ =3 1+2= 	3.1=  

3-3= 

ek azám: 

3+1= 1+3= 4 0.1=  4-3= 3+  =4  

2+2= 40.2=  2+ =4  

4•4=  

5 köre ~ lehetősétek száma:  13  

4+1= 1+5= 504=  5•1=  4+ =5  

3+2= 2+3= 503=  5-2=  3+  =5  

5•5=  

6  köre t lehetőségek száma:  16  

5+1= 1+5= 6.'5=  6.1=  5+ =6  

4+2= 2+4= 604=  6.2=  4+ =6  

3+5= 603=  3+ =6  

6•6=  

7 kőre olehet60,4yek imams:  19  

6+1= 1+6= 7.6= 7.1=  6+ =7  

5+2= 2+5= 705= 7.2=  5+ =7  

4+= 3+4= 704= 703=  4+ =7  

707=  

S  köse olehetósigek száma: 22  

7+1=  1+7=  8..7= 
 84.1=  7+ =8  

6+2=  2+6=  9•6=  8•2=  6+ =h  

I 1+ =3  

1+ =5  

2+ =5  

1+ =6  

2+ =6  

1+ =7  

2+ =7  

3+ =7  

1+ =8  

2+ =8  

1+ =4  
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O.  *l1 1+ =10  
2. =10  

5+ =10  

4* *10  

=9  1+  

w9  2+  

*9  ~ + 

*9  4+ 

. r~ 

~ 9  

=9  

~► *10 

7. *10 
i+ *10 

5. ■10  
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4+ *e  
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10+ 7 =  

11 + 6 =  
12 + 5 =  
13 + 4 =  
14 + 3 =  

15 + 2 •  

16 +1 $  

18 köre  lebrtőeógek 	: 24  

10 + 8 =  

11+ 7=  

12 + 6  =  
~ + 5=  

Í4 + 4 a  

15 + 3 =  

16 + 2 =  

17 + 1 =  

1102+430wrtv814114 WON  27  

10+9-  
11 + 8 =  

12 + 7  =  

13 + 6  =  

_ 2'  
~# • 16  

~ * : 16  

I* *  -  17  

= 17  

~ + = 17  
~ • - 17  
~ + = 17  
15 + = 17  

16 + = 17  

l0+ =18  
11 + = 18  

12 + = 18  

13 + =  1~3 
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17 	= • 7 

17 •6 =  
17 -  5  

17 • 6 =  
17 • 3 =  
17 • 2 =  
17 • 1 =  

18 • 8 -  

18 +7 =  

18w 6 =  
18•5-  
18 • 4 =  
lt• 3=  
18 • 2 =  
1.F>•1=  

19 • 9 =  
19 • 8 =  
19 •7 =  

19 • 6 =  
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20  r  
20 . 7 =  

20 .* 4 *  
2e.► 5s  

200► 4 *  

20 SW  	at 
 

2t3w 2et  

20*1. ~ 
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6+ 

6+ 
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Ambrus Lajo X-é  
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ontós gyakorlósa 10 körében  
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MegjegyZes :  
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A,ltaláao .s Iskola  I./a.  o.  

SLéchenyi tér 17.  

1,.ohacs,1966 r.ovember 9.  

Z ~ ev e1L :  

Kckai Jezsefné  

Számtan: 42. crQ  

~yakorlas 9 köreben  

Létszám : 34 tar:ul,c  

;..eb  je zz zé s :  

Ebben  az 	irr.i nellr tud- 

tak néz a tanul.Gb.Visszacsatolds  

lehet(„ségét a számcsillag adta.  
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6. A kísérlet eddigi I.osztályainak mért teljesitmé-

nyei müveleti megoszlásban.  

I s k o l a tanév összead: kivonás aótlás 

Országos,repre-
zentativ érték 1967-68 4, 8 4,~ ~ , r  

, Mohacs  

Széchenyi t. 1967-68  10,2 8,3 9,5  

Villány 1967-68 9,1 7,9 6 , ~3  
M  o h  a  c. s  

, 

Széchenyi t. 
1968-69 10,1 

.  

8,9 8, 4 

Csanádpalota 1968-69 9,2 6 , 6  6,1  

7.Az országon teljesitmér iy-átlagok figyelembevételével  

meghatározott osztályzati értékek müveleti megoszlás- 

ban.  

osz-
tály- 
zat.  

de, ",,,. - _, 

7  

kiwoLás pótlás  

5-ös 6,2 - több 5,4 - több 4,4 - több  

4-es 5,3 - 6,1 4,7 - 5,3 3,0 - 4,3  

3-agy 4,4 - 	5,2 4,0 - 	4,6 3,2 - 3,7  

2-es 3,5 - 4,3 5,7 - 	3,9 2,6 - 3,1  

1-es 3,4 - nél 

kevesebb 

3,2 - nél 

kevesebb 

2,5 -n6y  

kevesebb  
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8. ' isérleti I.  os ztá1y tel  jt:sitmér.yszérc;dása  ~:üa lcti 

~ •~eoszlás alop ján.  

r;ltal~i~o; I::.,ola ,:...oh:xcs 	= isérleti  

Széchuz.yi tér 	1967-68.tanév  

OsatalyvezeL: :avasi Ja'nosné  

Osztalyléts zam: 34 tanulc 
	

'''  em  volt értékelhetC: 

összeadd,r:l 	. 

• 

1  tanul c 

kivonasnLa 	: 2 t.tnulc  

pctlásnal 	. 

• 

1 ter ulc  
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9. A tanóra időelosztási javaslata 

a./ Első félév /kb.20.órától/ 

sorszámolás 	5 perc 

tő-,sorszámnév 	5 perc 

müveletek,feladatok 

szöveges 	10 perc 

mechanikus 	15 perc 

záró szöveges felada- 

tok,uj szavakkal 	10 perc 

b./ Első félév /kb. 50.órától/ 

sorszámolás 	3 pere 

mechanikus feladatok 	15 perc 

szöveges feladatok 	20 perc 

záró feladatok 	7 perc 

c./ Második félév /kb. 97.órától/ 

bevezető gyorsszámolás 	5 perc 

gyakorlólapos munka 	10 perc 

uj anyag,régi mechani- 

kus feladatok és szöve- 

ges problémiik, esetenkint 

mérés,mértékvéltás 	25 perc 

számköri lehetőségek, 

mérési eredmények le- 

jegyzése 	5 perc 

Felezett órát esetén minden időegység arányosan csökken,kivé-

telt képez a gyakorlólapos munka,mert az a felezett órától 

függetlenül is 10 perc. 
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oldal h .: 110 r..m 

S z á m s z el a g 

hosszuság : 1200 mm 

szélesség : 110 mm 
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2. Második osztály  

a. Éiltalános feladatok és szempontok 

.;z elsó osztály ismertetésénél már kitértem azokra az általá-

ros ujszerüségekre,amit ez a módszer megkiván a nevelCktól. 

Itt nem sorolom fel azokat a módokat,amelyeket továbbra is 

alkalmazni kell csak azokat ismertetem,magyarázom,melyek 

az osztály sajátos igényéből adódóak. 

nyári szünet aránylag nagy visszaesést jelent a tanulók is-

mereteiben.Ez nemcsak az uj módszer esetén áll fenn,hanem 

minden  módszernél,sót minden tárgynál is. 

Ebből adódik az elsó feladat,a már elért szintek vissza-

állitása.  

A  gyorsasági és pontossági érték ismételt elérésén tul ha-

sonlóan fontos a gondolkodási sajátosságok visszatérése 

is.Ezért szükséges a tanult gondolkodási mód logikai so-

rának felidézése és hssználataifőként azért,mert a máso-

dik évben még fokozottabban van rá szükség. 

Sorrepetálás ebben az évben már a kezdetben szükséges lehet, 

de ezt tulzásba vinni nem szabad.;;rre a felzárkóztató mun-

kára ismét fel lehet használni az órák adta lehetCséget, 

elsősorban a gyakorlólapok adta tapasztalatok alapján.Já 

és tervs4ert3 felépités esetén márciustól már ilyen lehe-

tóségre sincs szükségmert az ismeretanyag a már ismertek 

más-más összetételében jelentkezik csak. 

Az egyes tantargyskban fontos szerepet tölt be a tankönyv. 

Jelen módszernél csak bizonyos kérdéeek,feladatok megol- 
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dására alkalmas. :echanikus feladatok esetén teljes egészé-

ben mellőzzük a használatátmert szerkezeti és mennyiségi  

felépitése nem felel meg.  

Szöveges feladatait önálló megoldásra kell elsősorban a  

tanulóknak adni.Szöveges példatár jellegü tehát.  

i'emcsak az elsó osztálynál volt igényünk a házi feladat nél- 

• füli feldolgozás biztositása,hanem minden osztálynál az.  

Minden murkát az iskolában,az órán kell megoldani,elvégez-

ni. 

~~gyon fontos,hogy folytatódjon és egész évben érvényesüljön  

az intenziv,ritmikus munka.F,z a mód teszi lehetővé célja-

ink magvalósitását,a házi feladat nélküli feldolgozás.el-

lenére,a magasabb szintet.Ezzel biztositani tudjuk,hogy  

az egyes lehetőségek sokszor kerüljenek ismétlésre az ó-

rán,melynek eredménye,hogy ezeket a lassu lebontogatás  

helyett emlékezeti alapon oldják meg a tanulók.  

A  hagyományos szerkezeti felépités helyett nagyobb területen  

érvényesül a pedagógiai-logika igénye,mint az elsó osztály-

hal.  

Az aravezetés módja eltér a hagyományostól.Felépitése a tar-

talomhoz igazodva hasonló az elsó osztályéhoz.  

b. A munka gyakorlatának feladatai  

Szeptemberben a munkát a szóbeli ismétléssel kezdjük. Ez egy  

hét utáni b.iztositja az irásbeli ismétlés megkezdését,mely-

re az első osztályban, használt gyakorlólapokból válogatja  

ki  a  nevelő azokat,melyek tartalmazzák a szóbeli munkában  
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problémát jelentó feladatokat. 

Az előző év apró lépésekre bontott feldolgozási módja sze-

rint végezzük az idei munkát is.U1 lépésre,u j is=ereta -

ryagra csak akkor kerülhet sor,ha az előző ismeretanyag-

rész már megfelelő szintet elert.Ez is elósegiti,hogy az 

egyes müveleteket a tanulók meglévő,jól raktározott emlé-

kezeti ismereteik alapján oldják meg. 

Lebontott megoldási módra csak addig és akkor van szükség, 

mig ezt  a tanulók igénylik,illetve nem képesek másként 

megoldani. 

A gyakorlólapokon erre a hosszadalmas módra már lehetCség 

ninca,igy az elsődleges,szóbeli begyakorlásnál kell e lé-

pésen tulhaladni,emlékezeti szintet biztositani. 

A munkamind szerkezeti, mind felépitési módjának megértését 

el,segiti a mellékletben szereplő gyakorlólap-szerkezeti 

kimutatása.A ciklikusság és permanencia elve is jól meg-

érthető belőle. 

A gyakorlólapok jvitasi módja azonos az elsó osztályéhoz.; ;  

gyakorlólapok nem standartizált mérőlapok,igy behasonlit-

ható adatai nem lehetnek pontosak., mérelapak egy része 

már ismerte többi feldolgozás alatt áll. 

A jelenleg érvényben lévő tantervi követelmények azok szint-

jei jelenetezhetnek csak igényként,ig;y az osztályzatnak 

is ezt kell tükröznie. 

Mig az elsó osztályban szöveges feladatokon tul három 

müveletben elért szinteket kellett vizsgálni,addig a má-

sodik osztályban ennél több szempont,müvelet figyelembe-

vétele szükséges.Fontossági szempontból ezek között kü- 
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lönbség nin.es,igy mindegyiket azonos értékkel kell figye-

lembe venni. 

tananyag az érvényben lévő Tantervnek megfelelő, 

jelen  év b'vitést nem igényel még,alapozó jellegü.Az itt 

elért magasabb szint a későbbi gyors előrehaladást teszi 

lehetővé. 

A következő alapozó feladatokat kell megoldani: 

- 100 körében összeadás és kivonas, 

szorzó- és bennfoglaló tábla, 

- 100 körében lévő mértékek és azok váltása, 

szöveges feladatok /több-müveletüek is/. 

A tanulók sz:m-absztrakciós képességét az előző évben már jól 

kifejlesztettük,igy nagyobb mértékben aprólékos manipula-

tiv murahát végezni nem kell.Ez természetesen nem jelenthe-

ti azt,hogy szükség esetén ne vegyük e lehetőséget igény-

be./Hasznos lehetőség az emlékképek szemléleti anyagként 

való igénybevétele./ 

A szöveges feladatok tervszerü felépitését ebben az évben is 

folytatni kell.Sok-sok feladatot kell a tanulókkal megol-

datni,de ugyanakkor alkottatni is.Ezekben a feladatokban 

fel kell használni a tanulók bővülő ismereteit és tepasz-

talatait,más tágyak adta lehetőségeit. 

A többmüveletü mechanikus feladatok gyakorlása után,hason-

ló szöveges feladatokat is kell megoldani,alkottatni. 

A mértékek köre 100 körében megoldható lehetőségekre bCvül. 

Az elmélyités érdekében több órát iktatunk be a mérőesz-

közök megismerésén tul a gyakorlati mérések végrehajtásá- 

ra,a becslésre is.Ezzel el kell érni azt,hogy minden ta- 
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nuló a gyakorlatban is megismerkedjen a mérési eszközök-

kel és azok használatával. 

A feladatok közül azért emlitem elsó helyen e kettC,t,mert e-

zek lényegében az egész év munkáját áthatják,szinte min-

den órán valamilyen formában jelentkeznek. 

Az  év anyagának másik két nagy körét szeretném most feldol-

gozas szempontjából elemezni.A két kör a két félévben kü-

lön-külön kerül feldolgozásra. 

A 100 körében végzende összeadási és kivonási munk át párhu-

zamm4gy dolgozzuk fel,a következC; szakaszok,lépések alap- 

ján 

- 100 körében kerek tizesekkel összeadás és kivonás, 

- átlépés nélküli feladatok: 

- kerek tizesekhez egyjegyü számok hozzáadása, 

- teljes kétjegyübel egyjegyü elvétele, 

- teljes kétjegyü egyjegyüvel való összeadása és kivo-

nasa,/összeadásnál forditottan is/ 

- átlépéses feladatok: 

- feladatok 20 átlépésével,összeadás és kivonás;teljes 

kétjegyü egyjegyüvel, 

- teljes kétjegyü szám összeadása és kivonása egyjegyű 

számmal, 

- átlépés nélküli feladatok:  

- teljes kétjegyü számok teljes kétjjogyü számmal való 

összeadása és kivonása, 

/kerek tizesekre és kerek tizésekbc`il esetei is/ 

- átlépéses feladatok: 

- teljes kétjegyü szám teljes kétjegyü számmal való 
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összeadás és kivonás. 

Az összeadusok esetén élni kell a forditás adta lehetvségek-

kel. 

A feladatlapok ezeket a lépéseket veszik figyelembe. 

Iig az elsó osztálynál a szóbeli és irásbeli közötti időel-

tolódás eleve biztositott volt,itt erre külön ügyelni kell. 

A szóbeli feldolgozás után az irásbeli feldolgozás megkez-

dését a nevelő határozza meg.Az egyes tipusok,lehetCségek 

gyakorlólapjai csak akkor kerülhetnek feldolgozásra,ha az  

szóban akár megfelelő szinti.  

Ez az idceltolcdás általában 2 hétre tehető. / A gyorsab-

ban haladó tanulók a gyangébb,eknél több szöveges feladatot 

oldanak meg,igy az előrehaladásuk lastitható./ 

az előzc"; évb.en,a 20 körében végzett átlépéses munkánál csak 

addig ragaszkodtunk a bontott,lépéses megoldáshoz,ú.ig az 

emlékezeti alapon  nem  volt megoldható.Ez.t az elvet 'rvé-

nyesitjük a 100 körében végzendő munkánál is. 

JelentZa és meghatározást igényel  a  teljes kétjegyü szám tel-

jes kétjegyü számmal végzendő munkamegoldás sorrendje. 

Ebben a kérdésben U pedagógusok zöme merev álláspontot 

foglal el.A megoldások menetének főbb csoportjai : 

- a tizeeekkel,majd az egyesekkel végrehajtott rrnrka e e- 

zek eredményének kapcsolása, 

- a teljes kétjegyühöz elöször a tizesek hozzáadása,majd 

az egyesek hozzáadása;illetve azonos sorrendben a ki-

vonáa , 

- az elózC md forditott sorrendű formában,tehát a mun-

kút elöször az egyesekkel kezdjük. 
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L:.egvizsgaltam ezeknek a főbb  formáknak  a használatát a -ya-

korlatban.A tapasztalatom az,hogy a nevelő hatásáré az 

osztály aránylag azonos módsorrend szerint végzi ezt a 

munkát a hangos,szóbeli müveletvégzésnél.Az önálló példa-

megoldásnál ez már nem annyira egyértelmü,mert egy osztá-

lyon belül szinte mindhárom mód megtalálható. 

A kötelező jelleg kettősséget hoz  létre,ami rontja 	ta- 

nuló teljesitméryét,sőt gyakran zavart  is  okoz. 

A fenti csoportokon kivül más forma és lehetőség is  van  a 

megoldara.A nevelőnek mind több formát kell megmutatni, 

mert ezzel is lehetővé teszi,hogy maga a tanuló keresse 

ki azt a módot,rendszert ami a számára a legkönnyebb és 

azt a mcdot használja,mely gyorsabban kialakitja a szte-

reotip jelleget. 

Iivel a lehetőségek száma az összeadásnál és kivonásnál több 

ezer,jobban kell támaszkodni a gyakorlólapokra,ahol az e-

gyes tipusjellegü feladatok könnyen felismerhetők.A gya-

korlólapok szerkepeti kimutatása is tükrözi ezt. 

Szóbeli munkában a 100 körének / összeadás és kivonás/ fel-

dolgozását a téli szünetig teljesen meg kell oldani.Erre 

a munkara közel 90 - 100 óra áll rendelkezésre.Az ir 

li feldolgozás nagyobb hányada is elkészül erre az időre. 

Ez az időkeret még azt is lehetővé teszi,hogy bizonyos 

formában a második félév munkáját is előkészitsük.Legje-

lentősebb ebben a munkában a sorszámolás különféle szá-

mokkal 0-tól kezdve.Ezt segíti egy szemléltető tábla is. 

A második félévben kerül feldolgozásra a szorzó- és bennfog-

laló tábla.Ezt az eddigi gyakorlattal szemben másként dol- 
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gozzuk fel.Ennek az ujszerü feldolgozásnak alapja az a 

gondolLoddafejlesztési munka,amit az elsó osztály elsC ó-

rájától folytattunk. 

A tagolt /analógiára és párhuzamosságra épült/ forma ered-

ménye,hogy rövidebb idő alatt magasabb értékben produkál-

ják a  tanulók  a tantervi anyagot. 

A más sorrend is hozzájárul az eredményesebb és gyorsabb 

elsajátitáshoz.Evider.cia alapján találkozik a tanuló az e-

gyen esetekkel.Ez a mód egyszerüségénél fogva az esetleges 

félelmet,riadalmat fáoldja és ugyanakkor jó motivációs a-

lapot is jelent.Lehetóvé válik,hogy a tanuló az egyszerü-

bCl ismerje meg a bonyolultat. 

A feldolgozás sorrendje ennek alapján a következő: 

- 1-es es 10-es szorzó- és bennfoglaló tábia,ami majdnem 

teljeset is jelent,mert csak egy forditott lehetőség 

esik ki, 

- 2-es és 9-es szorzó- és bennfoglaló tábla,a két leg-

egyszerübbhöz esik kötel, 

- 5-ös szorzó- és bennfoglaló tábla,a soralkotásoknál ta-

pasztaltak szerint a legkönnyebbek egyike.Itt már erő-

sen érződik a sok forditásból adódó lehetEségek kiesé-

se, 

- 3-as és 4-es szotzó- és bennfoglaló tábla, 

- 6-os, 7-es és végül a 8-as szorzó- és bennfoglaló tábla. 

A lehetőségeket ismét táblázatban adom kózre.A'tudatos épi-

tés után a sztereotip jelleg kialakulását segiti elL a 

gyakorlólapos: tömege is. 

A hagyományos felépités szinte merev ragaszkodása a sor- 
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rendiséghez feloldódik,ezzel a lassu és tévedésekkel teli 

módot felváltja a tudatosság utáni mély begyakorlás. 

A gyakorlólapokat az idén is hasonló módon kell javitani és 

tapasztalati  anyagát  is felhasználni.Tudni kell,hogy a je-

len év munkájával is alapozunk s igy a későbbi munkánk e-

redményes vagy eredménytelen voltát,szi tjét határozzuk 

már itt meg.A hiányosságok felszámolására nem szabad az i-

dőt sajnálni.A tanmeneti javaslat ezt azzal is se.giti,hogy 

bő időt biztosit erre is. 

Értékelés a már ismert képlettel történik.A rendelkezésre 

álló országos adatokat is közlöm. 

Ezeket a feladatokat kell a nevelőknek az egyes órákra lebon-

tani.A nevelőnek felkészülése során számba kell vennie a 

számkörök nagyságát,lehetíségeinek számát,ezt össze kell 

vetnie aa osztály teherbíró képességével és igy meghatá-

rozni az egy—egy órán elvégzendők,elvégezhetők számát. 

vázlatban ezeket a lehetőségeket fel kell tüntetni.;on-

dolni kell természetesen a régebbi ismeretek szintjének a 

fenntartására és növelésére is. 

Lage az óra vezetése a következe főbb részeket tartalmazza: 

— gyors szóbeli számolás, 

- gyakorlólapos mml(R l  ismét 10 perc időben, 

- az uj lehetőségeknek,feladattipusoknak meghatározott 

számb.,n való ismertetése,feldolgozása és alap—begya-

korlásai 

szöveges és mértékes feladatok, 

— uj problémát felölelő szöveges és mértékes feladatok. 

Lényegesen kevesebb szemléltető táblára van szü'hség,ezek is 
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absztraktabbak az elsó osztályénál. 

A szorzótábla megismerését előzi meg és segiti elC a sor-

szám-tábla.  

A  másik fontos szemléltető anyag a szorzé- és bennfogla-

ló-tábla a már ismertetett felépitési rendnek megfelel en. 

Ezeket a táblákat jó tartósan elhelyezni,mert a vizuális 

rögzitódés is elósegiti a magasabb ismeret kialakulását. 

Sa jc+t füzet használata korlátozottliert a gyakorlólapokon vég-

zett munka ezt nagyrészt feleslegessé te,zi.A füzet a kö-

vetkezC esetekben kerül használatra: 

- az egyes lehetőségek rögzitése,gyüjtése;elsődleges be-

gyakorlás; 1-2 feladat közös megoldósa, 

- szöveges feladatok megoldása i  

c. Tarmeneti javaslat 

A tervezés 33 hétre,heti 6 órára történik, 6 órát a környe-

zetismeret tanulmányi sétáira biztosítunk. 

A  cinszavas javaslat mellett az órán megvalósitar:dó leg-

fontosabb feladatokat röviden ismertetem. 

1. 	1. 	Elózó év ismeretanyagának szintmérése 

h 	2. 	Vonatkozik ez a mechanikus feladatokon 

tul a szöveges feladatokra is. 

t 	3. 	Átlépés nélküli feladatok ismétlt; gyakorlása 

4. Az I.osztálynál megadott lehetc.ségek is- 

5. métlése,felhasználva a mérés tapasztala- 

tait is. 

6. Mértékek ismétlése,gyakorlati mérés 
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2. 

h 

é 

t 

7.  

8.  

9.  

10.  

iitlépéses feladatok ismétlő gyakorlása 

Az I.osztálynál használt lehetőségek és a 

mérések tapasztalatai alapján.. 

Oy akorló óra 

11.  

12.  

A szóbeli murisa mellett  megkezdődik  az i-

résbeli munka a b.porutb.an  mondottak alap-

dán. 

3. 13.  Környezetismert tanulmányi sétájára /1,/ 

h 14.  Sorok kerek  tizesekkel 100-ifi; 

é 15.  ;üvel.etek kerek  tizesekkel 

t 16.  Kerek tizesekkel összead ► irk és kivonunk, 

feltarva ajz eddig tanultakkal való kapcso-

la tat. 

17.  Teljes kétjegyii számak 

18.  Számok alkotása,ol agása, ira 

4. 19.  Mértékek - mérteszközök - mérése,. 

h 20.  Az uj számkörhöz alkalmazkodni. 

é 21.  Átlépés nélküli,mlveletek 100 körében 

t 22.  Teljes  két jegyü szám egy jegyüvel való ösz-

szeadása és kivonása. /L. 15.órát/ 

23.  Gyakorló óra 

24.  21,22 óra anyagából. 

0 1. 25.  20 étlépése 

k h 26.  A 10 átlépéséhez hasonlóan. 

t é 27.  Gyakorló éra 

ó 
b 

28.  
29.  

t 

 

Cél a bontott forma nélküli megoldás el- 

e 30.  érése. 

r 
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Z. 31. 	t,tlépéses műveletek 100 körében 

	

h 32. 	Teljes kétjegyű szám egyjegyű számmal va- 

d 	33. 	16 öse zeadás és Livonás. 

t 	34. 	Gyakorló óra 

35. Az. összeadás és kivonás mellett sorok al- 

36. kotása 0 kezdéssel. 

3. 37. Környezetismeret tanulmányi sétájára Y2/ 

	

h 38. 	L:érés gyakorló éra 

é 	39. 	Mértékváltások gyá orlá+sa 

t 	4.0. 	Gyakorló éra 

41. Az eddig tanult összeások és kivonások 

42. ráé.pitésre alkalmas  szintjének  biztositá- 

sa• 

	

4. 43• 	nélküli feladatok 100 körében 

h 	44. 	Teljes két jeoy ü szón teljes két je g yü szám- 

	

45. 	mai végzett összeadás és kivonásoA kisebb 

	

t. 46 . . 	számkörű esetekbdl kell  kiindulni és meg- 

	

47. 	teremteni a kapcsolatot a régi ismeretek- 

	

4. 	bel./ 8-6; 18-6; 18 — 16 ; 48 — 26 .../ 

T' 	1. 49. 	Gyakorié ára 

o h 50. 	A  többféle megoldási mód után tanulénkint 

✓ é 	51. 	kialakuló módok gyorsitását végezzük el. 

e t 	52. 	Lehetvség szerint az emlékezeti alapon 

	

i3. 	történd,megoldást kell elérni. 

b 	54• 

e 2. 55. Mérés óymkor1ó éra 
h 

✓ é 	56. 	í'vértékbontás t igényi4, feladatok jelentke- 
t 

	

57, 	zése szövebee feladatokban. 
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58. Zárójeles feladatok,a zdröjel szerepe 

59. Szöveges feladaton keresztül mutatjuk be 

60. szükségét  és a megoldást,najd gyakorlást 

végzünk. 

	

3. 61. 	Környezetismeret tanultrányi sétájára /3/ 

	

h 62. 	Átlépéses feladatok 100 körében 

é 	63. 	meljes kétjegyü szám összeadása,Livor_ása 

t 	64. 	teljes kétjegyü számmal. 

65. Felépitésének menete azonos a43.-48.órá- 

66. nál irtakéval. 

	

4. 67. 	Gyakorló óra 

h 	68. 	Cél olyan ba,,akorlottság biztositása,ho3v 

é 	69. 	hosszadelmas,lebontott megoldásra szükség 

t 	7C. 	ne legyen.Hibás eredmény esetén megkövetel- 

71. jük a bontott megoldást,ezzel is tisztáz- 

72. va a hibazás okát. 

	

1. 73. 	L;érés gy akorló óra 

e h 74. 	Lértékes feladatok az uj müveleti körnek 

c é 	75. 	megfelelő mértékben bővülnek. 

e t 76. 	Gyakorló ára 

m 	77. 	A mechanizmusban mutatkozó hiányosságok 

t 	78. 	felszámolása,a tempó gyorsitása. 

e 2. 79. 	Gyakorló óra 

✓ h 80. 	A gyakorlólapok tapasztalati anyagán tul 

é 	81. 	mind nagyobb jelentőségü az órákon a szö- 

	

t 82. 	veges feladatok megoldása és alkotása is. 

83.  

84.  
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3. 85. 	Szükség szerinti felhasználásra 

h 86. 	Amennyiben az egyes lépések nem voltak meg- 

é 	87. 	oldhatók,ugy ebekkel az órákkal pótoljuk 

t 88. 	ki.A maradó időben nagyobb hatékonységu 

89. lehet a sorszámolás,a szorzó- és bennfog- 

90. laló tábla elókészitése. 

Még abban az időben sem szabad az uj anyagkört megkezdeni,ha 

a félévi anyagot gyorsabban sajátitották is e1.A fennmara-

dó órákat gyakorlásra kell.forditani. 

J 2. 91.  100 körében szóbeli összeadás,kivonás gyakor- 

a h 92.  láss 

n é E két órában gyakorlólapos munka nincs. 

u t 93.  Mértékekről tanultak ismétlése 

94.  Mérések és mértékváltások. 

r 95.  Számsorok alkotása,gyakorlása 

96.  Megfelelő gyorsaság a számsorokban. 

3. 97.  . :i szorzás és bennfoglalás fogalma 

h 98.  Az egyes és tizes sor felépitésével 	vé- 

é 

t 

99.  gezzük el,az összefüggéseket megláttat-

juk.Szükség esetén pénzzel szemléltetünk. 

100. 1-es és 10-es szorzó- és bennfoglaló tábla 

101. /lehetőségek száma: 72 / 

102. A lehetőségek közül a forditásos és pár- 

	

4. 103. 	huzamos eseteket azonos órán vesszük.E- 

	

h 104• 	zek száma egy-egy órán átlagban 6-6 le- 
105• 

	

e  106. 	hetőség biztos megértését igényli. 

	

t 107. 	Az elsó félév mechanikus anyagának gyakor- 
108 	lólapjait be kell fejezni.Szöveges fela- 
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F 	1. 109. Gyakorló óra 

e h 110. 	A wechanikus anyag mellett az egyszerű 

b 	é 	111. 	szöveges feladatok is jelentkeznek. 

✓ t 	112. környezetismeret tanulmányi sétéjára /4/ 

u 113. 2-es és 9-es szorzó- és bennfoglaló tábla 

114. /lehetőségek száma: 56/ 

✓ 2. 115. 	A nagyobb óraszám és kevesebb lehetőség 

h 	116. 	a jobb elsajátitást teszi lehetővé.Gon- 
117. 

é 	118. 	dolni kell  az első félév anyagának ismét- 

t 	119. 	lésére is. 

	

120. 	;,ásodik félév anyagát tartalmazó gy akor- 
3. 121. 

lőlap még nem jelentkezik.Szöveges fela- 

datokat végeznek összeadással és kivonás- 

sal  a 10 perces munkában. 
t 

122. Gyakorló óra 

123. A feldolgozott négy kör lehetőségeinek 

124. gyakorlása. i, egfelelő szint esetén a ;,ya-

korlölapok feldolgozása megsezcióthet. 

125. érés gyakorló óra. 

126. Lehetőség esetén a váltást igénylő  fela-

datokon tul gyakorlati mérés. 

4. 127. 5-ös szorzó- és bennfoglaló tábla 

12b.  /lehetőségek száma: 22 / 
129.  
130. Az egyes órákon elégséges négy-négy lehe- 

t 	131. 	tőség megoldása is. 

	

132. 	Ebben az óraszámban a nagyobb begyakor- 

lást is meg lehet oldani. 
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L 	1. 133. 3-as és 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla 

h 	34 ' /lehetőségek száma: 32./ 
135. 

r 	4136. 	Az elűző körnél mondoc.tak alapján tervez- 

c 	t 	137. 	zük a munkát. 

	

138. 	Gondolni kell a gyakorlólapok tapasztala- 

n 2 ' 	X39. 	ti anyagának hasznositására,a hiányos is- 

s 	1 40  . h  meretek felszámolására. 

é 	141. Gyakorló ára 

L 	142. 	A mechanikus munka megfelelő szintje ese- 

143. téri a szöveges feladatok terén kell lépni. 

144. környezetismeret tanulmányi sétájára /5/ 

3. 145. b-os,7-es és b-as szorzó- és bennfoglaló 

h 146. tábla /lehetőségek száma: lb/ 
147.  

	

é148. 	
Szorzó- és bennfoglalö tábla alapozása, 

t 	149. 	ismertetése befejeződik. 

150. Mérés gyakorló óra. 

4. 151. Gyakorló óra 

h 	152 ' 	A teljesebb szóbeli begyakorlásra ad le- 
153.  

154. 
hetőséget,de az esetleges több idő szük- 

t 	155. 	ségességét is biztosicja.Az alapbegyakor- 

	

156 ' 	lóst szóban a tavaszi szünetig el kell 

végezni. 

3. ]57  . Gyakorló óra 

p h 150. A szünet utáni felidézés a feladat,vonat- 

r é 159. kozik ez az első félév összeadási és kivo- 

i t 160.  nási anyagára is. 

1  161.  Mérés gyakorlu óra 

s 162. Szintén felidézési céllal. 
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4. 163. Szorzótáblán kívüli szorzások 100 körében 

h 164. 	A mellékelt téblázat szerint.Legfontosabb 

é 	165. 	a mechanizmus jó megismertetése.A gyakor- 

t 	166. 	lőlappal való munkát folytatni kell. 

167. Gyakorló óra 

168. A fenti kör anyaga. 

M 1. 169. 2-es és 10-es bennfoglalás maradékos esetei 

é h 170. 	Ezen keresztül a munkát meg kell ismer- 

j 	é 	t etni . 

u 	t 	171. 3-as és 4-es bennfoglalés maradékos esetei 

s 	172. 	Ezeken az órákon a visszatérés kevés. 

173. 5-ös bennfoglalás maradékos esetei. 

174. 6-os bennfoglalás maradékos esetei 

2. 175. Gyakorló óra 

h Az eddigi anyagból. 

é 176. 7-es bennfoglalás maradékos esetei 

t 	177. 8-as bennfoglalás maradékos esetei 

178. 9-es bennfoglalás maradékos esetei. 

179. Gyakorló óra 

180. .Az előző kör anyaga alapján. 

3. 181. Környezetismeret tanulményi sétéjéra /6/ 

h 182. Gyakorló óra 

é 183. 	Elsősorban a maradékos bennfoglalás gya- 

t 	184. 	korlása,de szerepet kap ezekben az órákban 

185. az'előző ismeretanyag javitása is,tapasz- 

186. talat alapján. 

4. 187. 100 körében végezhető összeadások és kivonások 

188. 	A téma zárásával azonos. 
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h 139. 	Szorzó— és berinfoglal6 tábla ismétlése 

190. Szorzótáblán kivüli szorzasok 100 körében 

t 191. Maradékos bennfoglalás ismétlése 

192. Mértékek,mértékváltasok ismétlése 
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3.  Harmadik 	osztály  

a. Általános feladatok és szempontok 

A legfontosabb feladat ismét az  előző  évben már elértek meg-

felelő szintre való visszaállitása.A sztereotip jelleg 

visszaállítása mellett lényeges a gondolkodásban elért e-

redmények visszaállítása is. 

A kialakitott sajátságos gondolkodásmádra az idei évben 

is szükség van.Az eddigi gondolkodásfejlesztési munka i- 

gazi eredményeit most látjuk meg,hatását az idei évben 

"tudjuk legjob._an hasznositani.A mechanikus számtani anya- 

gon tul a problémamegoldás módjait ismételni,felidézni 

szükséges. 

Az idei év nagyobb ismeretanyag elsajátitását teszi lehető-

vé.A tantervi anyag begyakorló jellegű követelményeit a 

tanulók előző évi munkájuk eredményeként gyorsabban el-

végzik. 

Az előző évek ismeretanyagainak elsajátított szintjére 

épitve minden zökkenő és maximalizmus nélkül megoldható 

a bővitett ismeret nyujtása. 

Lényegesen ujszerü,a módszer elveit megvalósitó gyakorlat-

ban az idei évben sem lesz.Ez nem jelenti azt,hogy visz-

szatérünk a régi módszerhez,hanem azt,hogy az uj osztály 

igényéhez,anyagához igazodunk az elveink alapján. 

A korrepetálást az idei évben is igyekszünk a minimumra 

szoritani.A betegség és egyéb ok miatt hiányzók részére 
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viszont szükségeá.Ez biztositja a felzárkóztatásukat. 

Az előző évekhez hasonlóan felhasználjuk a gyakorlólapokból 

nyert tapasztalatokat.Ennek alapján tervezzük meg az e-

gyes órák gyakorló részét,szakaszát.Ha a fokozatokat jel 

és pontosan gyakoroltatjuk be,akkor hiányosságok csak fi- 

jzyelmetlenségbó1 adódhatnak./Aa oktatás folyamatában ezt 
is ki kell és lehet is küszöbölni./ 

A tankönyv használata problémásabb.r,z előző években kisegi-

tC jellegét jól be tudta tölteni.Jelen évben az anyagban 

gyorsabb és nagyobb körben való előrehaladás következmé-

nyeként csak fenntartással használható fel.Ezt a hiányt . 

igyekeztünk feloldani,pótolri azzal,hogy bőséges szóbeli 

példa- és feladatanyagot adunk az ismeretek biztos else--

játitásához.kig a tantervben előirtnál nagyobb számkörbe 

nem kerülnek a tanulók,addig a tankönyv erős irányitás-

sal - főként szöveges feladatai - használható. 

Az iskolában,gz órán megoldásra kerülő feladatok nagy szá-

ma szükségi t.elenné teL zi a házi 	feladat 	a- 

dását.A csak az iskolában végzett mun;,-a megkönnyiti a mun-

ka értékelését / külső segitség nélküli ez a munka/, a 

már jelentkező egyéni képességek teljes kibontakoztatá-

sához is nagy segítséget jelent. 

Itt szeretném külön megjegyezni hogy a II.fejezetben már 

erlitett kiemelkedő képességü tanulók figyelemmel kiséré-

se fontos feladat.Ezekról a tanuI.ókról érdemes és szüksé-  -

gee az - értékelő-lapot vezetni. 

Az órákon a munka i n t e n z i v és ritmikus.Ez fC fela- 

data az óravezet.ésnek.A magas feladatszám szükséges,ez 
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viszont csak igy érhető el. 

`em szabad figyelmen kivül hagyni a gyorsaság és pontos-

ság között fennálló kapcsolatot sem.löbb tény indokolja 

ezt a gyors munkát,égetőbhen jelen évben,mint eddig  bár-

mikor. 

Az eddig végzett munka sajátossága is kezd megmutatkozni.A 

tanulók absztrakt számfogalmai a szokásosnál magasabbak, 

ami kevesebb szemleleti anyagot és egyszerübbet / elvon-

tabbat/ is igényel. 

A sok szöveges feladatvégzés eredménye - ezen belül is a 

maguk által alkototté - ,hogy a feladatok magyarázatá-

ban mind gyakrabb an  jelentkezik az emlékezetben rögzült 

emlékkép,a gyakorlati életből vett problémák formája.« 

tulmagyarázást nem igényli a gy  ermek,feleslegeshek tart-

ja.Hajlamosak viszo nt a szöveges feladatok tulbonyolitott 

szerkesztésére.Nagy gondot kell tehát forditani a tiszta 

és pontos fogalmazásra.A sikeres í'eladatkésziiés csábit-

ja őket arra,hogy olyan szavakat használjanak,melyek fo-

galmi jegyeit  nem ismerik, 

Ez felhivja a fi gyelmünket arra, hogy a szó, a fogalom ma-

gyarázatával még itt is  kell fok lal--kozni . 

A megértés és a megoldás hatásfokának emelése érdekében 

haszhos a probléma kicsi száa.-:drben / 20 alatt/ való is-

métlő megfogalmazása,természetesen csak szükség esetén. 

'?yakran a nagy számba bonyolódnak bele a probléma meglá-

tása helyett. 
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munka gyakorlatának feladatai 

Az  év elején, ismétléskor ismét felhasználjuk az elézó év vé-

gén már feldolgozott lapokat./Ezek a ciklikus lapok./ E-

ze_ tartalmazzák az elüzé év egész anyagát,a jó felidézés 

lehetéségét adják. 

Jelen évben is az irásbeli munkát megelGzéen közel 1 hét 

időtartamot biztositunk szóbeli felidézésre,az anyag lé-

nyegének átismétlésére. 

Különösen fontos a maradékos bennfoglalás biztos és jó 

felidézésé. Az ismeret tényleges felhasználására csak a 

tanév vége előtt lesz különösen szükség,igy erre az idC- 

re is 'biztositani kell azt a szintet,ami az akkori felhasz-

nálást és eredményt  biztosit ja. 

A jól szervezett ismétlés elcsegiti az uj ismeret gyors és 

biztos elsajátitását./A régi ismeretre támaszkodunk,annak 

részbeni átrendezésével,uj csoportositásával oldjuk meg 

az u jat. ./ 

Saját füzetre,annak használatára az idei évben is csak az is-

kolában: lesz szükség.Az eddigi nagytömegü szóbeli számo-

lással szemben az irásbeli számolás lesz több az órán.Ez 

mas r, iegvalósitási,ellenérzési mód kidolgozását teszi szük-

ségessé. 

Az egyes rögzitendé dolgoknál a saját füzetet használtat-

juk,a szöveges feladatok megoldását is beleértve.Az egyes 

müveletek megfelel4,alapbegy akorlásra alkalmas szintjénél 

az ebben az évben jelentkező 	t á b 1 á c s k á v a l 

nyujturik segitséget. 

b. 
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Ennek felhasználása igen e t yazerü,mert a tanulók saját  kis 

táblacská jukon,helyükön végzik el tLfeladatot és a 1 6tlel'. 

felhivásara felmutatják. 

Igy,ezzel a móddal minden tanuló munkája gyorsan és jól 

áttekinthetó.A csillaghoz hasonlóan  ezzel az esz Közzel 

is meg kell ismerkedniük a tanulókna-, a has ználat At is 

meg kell szokniuk . , 

Az ismeretanyagot tartalmazó és feldolgozó gyakorlólapok je-

lentősége nem csó kken.Müveleti anyagban követi a szóbe-

li munLat,annak. teljes begykvrlását szolgálja.Tartalmaz-

za azokat a legszükségesebb apró lépéseket,amivel a tel-

jes ismeretanyagot épitjük fel. 

favitása a visszacsatolás tapasztalatait adja,amit az órá-

kon hasznositunk. 

A harmadik osztály osztályzati anyaga nem áll rendelkezésre, 

a méaések feldolgozása még időt vesz igénybe.Az adatok 

megismeréséig áthidaló megoldásra va n  szükség.  

ig a tantervi követelmény nem változik meg,addig a régi 

igényekkel kell az uj teljesitményeket vizsgálni. 

Az objektivitás megőrzése érdekében hasznos,ha az előző 

évek tanulói teljesitményét / a régi módszerrel oktatot-

takét/,azok értékelt / jeggyel ellátott/ feladatait el-

tesszük és időnkint tanulmányozzuk a teljesitaények szem-

pontjából. 

Mivel az ismeretanyag bizonyos mértékig eltér a régital, 

ezt is meg kell vizsgálni osztályozás szempontjából.Osz-

tályzatnak csak azt az ismeretet lehet és szabad figyelem-

be venni,amit az érvényben lévő tantervi követelmény meg- 
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határoz,Az uj és a több ismeretanyagban elért eredmény  

csak az esetlegesség eldöntését adhatja.  

Az  o sztá1'y 2 tbaan azonos sullyal jelentkeznek az egyes mü--

veleteú,a f,yorsaság és a pontosság.  

A szövegee feladatoknál külön kell választani,hogy a mü-  

veleti megoldásban vagy a problémamegoldásban van-e a hi-  

ba s a gyengébb teljesitméry.Feltétlernül figyelembe kell  

venni,bogy a tanuló a seboldási vagy az annál magasabb  

ismeretet igénylZ alkotói szinte áll-e már.  

Hasonló gondossággal kell a aértékekkel kapcsolatos isme- 

reteket, is e1birálni.Figyelerbe kell venni a mérőeszközök  

használatának ismeretét.  

Már többször hivatkoztam az évi ismeretan, y  ,g megváltozott  

voltAra.Az elCzco évfolyasokkal szemben, jelen évben van vál-

tozás.Ez szükségessé teszi annak részletes megvizsgálását,  

részletesebb magyarázatát és indoklását is.  

Számkörben az eddigi határ az ezres kör volt,amit bévitettünk  

r~illis körre /annak minden tagjára /.Ez a bővités tulsá-

gosan merész csak akkor lenne,ha azt nem készitettük vol-

na elő már az elbziC években.A tizes sz=%Trendszer lényegét,  
felé .pitettségét,összefüggéseit jól ismerik a tanulók. A  

fokozatos és apró lépésekkel t'rténő felépitést segiti  

a számrendszer gyakorló-tábla. nriek használ  

mezér és megértés munkáját nagyban elősegiti,a nagyobb  

számpör jó és poptós begyakorlását lehetve teszi.Ez a-

lapot ad srra,hogy müveletekben többet és nagyobb kört  

adjunk. 	 . 

Az irasbeli összeadás teljes feldolgozását nem tette lehető-

vé az eddigi számkör,holott a leglényegesebb lépéseket é:  

ata az értel- 
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lehetbségeket megismerték a tanuli5k.Most a megismert szám-

körhöz igazodva végzik ugyanezt a munkát,de a teljesség i-

gényével.Laga a kiépités a kisebh számkörben történik,de 

támaszkodunk a már jól bevált transzferre.Ezt a terhelést 

a tanulók károsodás nélkül elbirják,sót igénylik is.A bő-

vüléssel nem jár együtt a hibaszám jelentkezése nem is 

járhat,ha az összeadással kapcsolatos ismeretek tiszták. 

Az a tanuló aki ezres körben ismeri az összeadás lényegét, 

az milliós körben is ismeri,de ez forditott értelemben 

is igaz.Ami itt problémát jelenthet az a figyelem megfe-

lel; fejlettsége vagy fejletlensége lehet.A. figyelem tu-

datos fejleE-ztésere már az I.osztálytól sokat tettünk. 

Irásbeli kivonás eseténél az összeadásnál ,étmondottakat tud-

nánk csak megismételni.Ugyanatok a tények teszik lehetővé 

a kivonás nagyobb körben való elvégezhetCségét. 

Az irásbeli szorzásnál nagyobb feladatra vállalkozúnk.P.agyQbb 

igényt támasztunk az egyjegyü és kétje yü szorzóval vég-

zendE m'rnkánál,amire a szükseges alapisi ereteket - szor- 

zótábla,helyiérték: ismeret - adnak lehetóséget.Az igy 

biztositott magasabb szintü ismeret lehetővé te::zi a.több-

;;együ szorzóval végzendC munkát is.Segitseget jelent az 

is,hogy az alapokat gyorsabban sajátitiik el a tanulók. 

Lehetővé válik az is,hogy bonyolultabb esetek is megold-

hatók legyenek.Gondolok itt a 0 és az 1 jelenlétére a 

szorzóban.Nagyon fontos ismét a mechanizmus lépéseinek, 

fokozatainak pontos,tudatos és biztos kiépitése. 

Irásbeli osztásnál is igazodunk a nagyobb számkör adta le-

hetóséghez,de csak az egy jeggyel való osztás ismereta- 
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nyagát adjuk.A kisebb szánkörben elsaj ►titott,feldolgo- 

zott mechanizmus után a nagyobb számkörben való munkát 

zökker.G nélkül végzik el a tanulók. 

értékek vonatkozásában is szükség va n  bővitésre, amit a na-

gyobb számkör tesz lehetóvé.Ehhez a számkörhöz igazodik 

a mértékváltásos any ►g.hivételt képez a terület és tér-

fogatmérték,mivel a mértani anyag ilyen bCvülését nem 

tervezzük.Az e1 zó évek gyakorlata alapján ezeket a vál-

tásokat, meg kell elCznie a gyakorlati mérésnek / vagy az 

órán belül,vagy külön crán/,tehát gyakorlati alapról in-

dul ki ez a munka. 

Az át- és ueváltások be g akorlásához egy gyakorló mérték-

táblát szerkesztettünk,rsely elvét tekintve azonos a szám-

rendszer-táblával. 

M rtani anyagban a négyzet és téglalap ismeretét és kerület-

szamitását vesszük. 

*értékes műveletek az eddiginél nagyobb jelertCséget kapnak, 

ugy váltütt,mint váltás nélküli formában /összeadás és ki-

vonás esetén/. 

Szöveges feladatoknál elsó" feladat a megfelel'; számkörhöz va-

ló igazodás.Nagyobb számban kell ismét jelentkezni az ön-

állóan alkotott feladatoknak.A tematikus felépitésrcl nem 

szabad megfeledkezni. 

Az ismeretanyag adta feladatok tehát nagyok,de .aegvalósitha-

tók tulterhelés nélkül.;,nnek alapja,hogy megfelelCen ala-

pozzunk az el'zc években és az uj ismeretet fokozatos fel-

épités alapjak ad juk.I„en fontos :hogy ujabb fokozatra,lé-

pésre csak akkor kerüljön sor 1ha az elsző lépés biztos és  
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jól begyakorolt. 

A nevele felkészülése az arákra ismét a le getóségek feltárá-

sát jelenti.Az. egyes fokozati tipusokat kell tehát a váz-

latkar feltüntetni.Az idei évben is a felkészüléshez tar-

tozik a Fyaborlól'pok tapasztalatainak figyelembe vétele 

és az azonnali reagálás a tapasztaltakra. 

,z előrehaladás ütemének meghatározása,a tanulók ismeretében !  

annak figyelembe vételével nevelei szabadságra bizott. A 

gyakorló érák számát ezért beségesre terveztük,az esetle-

ges lassubb feldolgozás is megoldható ebben ez  idCkeret-

ben. 

A munka  eredményessége érdekében szük,séges,hogy a nevelő az 

elczó évek minl:á  jóval, annak módszerével ismeerked jen meg. 

Ezzel a bekövette zhetó törést tudjuk megelőzni. 

Azért hiiom. erre külön fel a figy elmet,mert e jele,:legi 

iskolai gyakorlat az un. kisfelment; rendszere esetón u1 

nevek veszi at a már uj módszer szerint oktatott tanul-

kat. 

C. T€nmer eti javaslat 

A tervezés 33 hétre,heti 6:. órára történik.A környezetis-

meret tanulmányi sétáira 6. órát biztositúrik.A cinszavas 

javaslat mellett a legfontosabbakra a figy:lnet felhivom. 

S 	1. 	1. 	;,tóbeli összeadás és kivonás 100 körében 

z h 2.  Felidézés. 

e é 3.  Szorzó--• és bennfoglaló táblak 

p- t 4.  Felidézés. 
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t 

e 

m 

b 

e 

r 

2. 

h 

é 

t 

5.  

6.  

7.  

d. 

9.  

10.  

Mértékek ismétlése 

Gyakorlati mérés is. 

Gyakorló óra 

A régi ritmust kell visszaszerezni és a 

9 - l0.órától jelentkező gyakorlólapok 

tapasztalatait kell felhasználni. 

11.  Gyakorlati mérés 

12: Környezetismeret tanulmányi sétájára /1/ 

3. 13.  Számrendszerre vonatkozó ismeretek felidézése 

h 

é 

14.  Az ezres fogalma 

Számrendszer -tábla megismerése. 

t 15.  ezres számkörben számok írása 

16.  Gyakorló óra 

Számok irása,olvasása,alkotása. 

17.  Szóbeli összeadás ezer körében kerek százasokkal 

18.  Szóbeli kivohás ezer körében kerek százakkal 

4. 19.  Gyakorló óra 

h 20.  Az összeadás és kifonás iilellett a számkör 

é 2.1. ismerete,gyakorlása is. 

t 22.  Szorzó- éé bennfoglaló tábla ezer körében,ke- 

23.  rek tizekkel. 

24.  Ezzel már az osztást alapozzuk. 

0 1. 25.  Gyakorló óra 

k h 26.  Az eddig tanult szóbeli müveletek és gya- 

t é 27.  korlólapi tapasztalatok alapján. 

ó t 28.  Az ezres szálacsoport megismerése 

b 29.  A teljes ezres kör megismerése,az egyes 

r 3o. ezerról bóvités a százas ezrekre /100 000/. 
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2. 31. Ínértékek büvitése 

h 	32. 	A tanult számkörben valamennyi,használa- 

é 	33. 	tos lehetőség feldolgozásra kerül.Gyakor- 

t 	34. 	lati mérés alapján ! 

35. Mértékváltások gyakorlása 

36. Környezetismeret tanulmányi sétájára /2/ 

3. 37. Mértékváltások gyakorlása 

h 	36. Szóbeli összeadás módjának gyakorlása 

é 	39. 	Az irásbeli összeadás munkájának alapo- 

t 	40. 	zása. 

4. 

h 

é 

t 

Irásbeli összeadás 	1 000 körében. 

41. Összeadás leirása,tényezők neve 

42. Átlépés nélküli összeadás 

43. Gyakorló óra 

44. Két összeadandó után több összeadandó je-

lentkezése. 

45. Az  egyesek  összege kerek tizes 

A helypótló 0 szerepének kiemelése. 

46.  

47.  

Az egyesek összege tiznél nagyobb szám 

bsszeadás gyakorlása 

40. Az eddig tanultakból. 

U 1. 49.  Csak a tizesek összege kerek tizes 

o h 50.  Csak a tizesek összege nagyobb tiznél 

v é 51. Gyakorló óra /49 - 50. óra anyagából/ 

e 

m 

t 52.  Az  egyesek  és a tizesek összege kerek tizes 

vagy an..ál nagyobb szám 

53.  Gyakorló óra 

54.  Az 52.6ra anyagából elsősorban. 
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b 2. 55.  A százasok összege eléri a  kerek  tizet,vagy 

e h átlépi azt 

r é 56.  ;Gyakorló Óra / 55.Óra anyaga/ 

t 57 Gyakorló Óra 

58.  Az irásbeli összeadás eddigi formáinak 

59.  gyakorlása; a tanultak kombinált fela- 

60.  datai is jelentkeznek. 

3. 61.  Mértékek átváltasos ös zeadása 

h 62.  Mértékes összeadások gyakorlása 

é 63.  Egyszerűbb átváltás nélküli feladat is. 

t 64.  Szóbeli . _ ivonás mÓd jónak gyakorlása 
Az irásbeli kivonás elókészitése. 

Irásbeli kivonás 	1000 körében. 

65. Ir.ásbeli 	.ivonas leírása, tényezők megnevezése 

66. Átlépés nélküli kivonás 

4. 67.  Átlépés elókészitése 

h 68.  Azonos számmal való növeléscsökkentés. 

69.  Htlépés szükséges az egyeseknél 

t 70.  Gyakorló óra / 69.Óra alapján/ 

71.  r',tlépés csak a tizeseknél szükséges 

72.  Gyakorló óra / 71.6ra szerint/ 

1. 73.  Átlépés szükséges az egyeseknél és tizeseknél 

e h 74.  Gyakorló óra /73.óra anyaga/ 

é 

 

c 75.  Gypkorlé Óra 

e t 76.  Az eddigi kivonási esetek jelentkezése 

m 77.  külön—külön feladatokban és eg; 	feladat- 

ban  vegyesen 
e 
r 78.  Környezetismeret tanulmányi sétájára /3/ 
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2. 79. 	Eértékek váltásos Livon.4sa 

h 80. Mérés gyakorlé éra 

	

é 	81. 	Gsszeadás,kivonds egyszerü,átváltás nélküli 

t esetekkel 

Számhatár nélküli összeadás és kivonás. 

82. Összeadás és kivonás nagyobb számkörben 

83. tanultak tranezponalása a tanult és is- 

84. ert nagyobb számkörre. 

3. 85. Gyakorló úra 

	

h 86. 	Az ezer körében történt feldolgozás foko- 

	

é 	87. 	zatainak megtartására a gyakorlásnál is 

t 88. 	törekedni kell.Az egyes fokozatok isnere- 

89. tének jónak,pontosnek kell lennie.Az eset- 

90. legyes idGeltolóddsra is fel lehet hasz- 

nálni. 

A téli szünetig kell elvégezni az összeadás és kivonás fel-

dolgozását.Teljes begyakorlásra a második félévben kerül 

sor. 

J 	2. 91. 	Gyakorló cra 

	

a h 92. 	Faidézzük az összeadás és kivond, tanult 

	

n é 	93. 	riechaniznusát.t:ind  több godot kell fordi- 

u 	t 	94. 	tani a gyorsaságra is. Az elcK. két órában 

á 	95. 	Iehetóleg eyakorlólapos munkát nem végez- 

r 	96. 	tetünk. 

	

3. 97. 	Témazáró Faérés 

h 98. 	A gyakorlélapok közül egy-egy lapot kell 

	

4 	kijelölni erre a célra 

	

t 	99. 	Leéré s gyakorlása 
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100. 

101. 

102. 

I'értékek váltása 

Id&mértékek és váltásuk 

IdC érték-váltások gyakorlása 

4. 103. Irértékes szöveges feladatok a tanult müveletek 

h 104. felhasznanasaval 

é 105. Váltásos és váltás nélküliek is. 

t 106. Szöveges feladatok gyakorlása 

107. A gyakorlólapos munkákkal is végeznek a 

108. tanulók erre az idóre.Az órákon eddig is 

F 1. 109. feldolgozott szöveges feladatokat uj 	ele- 

11C. Csekkel kell bCviteni. 

111. hörnyezetisreret tapulmányi sétájára /4/ 

r t 112. ;gyakorló bra 

u 113. A szöveges feladatok tapasztalata alapjá- 

é 114. ri müveleti igér_y. .. 	 . 

r 2. 115. A négyzet 

h 11C. A négyzet kerülete 

é 117. A négyzet kerületszámitásának gyakorlása 

t 118. A téglalap 

119. A téglalap kerülete 

120. A téglalap kerületsz...ámitásának gyakorlása 

3. 121. Yerülets z,.ámitás gyakorlása 

h 122. A tauuLtakra vonatkoztatva. 

é 123. Szorzótábla felidézése 

t 124. Szóbeli szorzás gyakorlása 

125. Szóban egy jegyü szorzóval egyazerü , zor- 

126. zásokat végeztetünk,lehetgleg az egyesek-

kel kezdve.Irásbeli elCkészitése. 
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4. 127. 	Irásbeli szorzás egyjegyü szorzóval átlépés 

h 128. 	nélkül / l.eirás,tényezck megnevezése/ 

é 129. Gyakorló óra 

	

t 130. 	A mechanizmus elsajátítása után az ezres 

131. kört bóvitjük a tanult számkörig.A jó me- 

132. chanizmus feltétlen szükséges. 

	

M 1. 133. 	0 van a szorzandóban 

	

á h 134. 	Csak az egyesek szorzásakor tizesátlépés szük- 

P é 	séges 

	

c t 135. 	Gyakorló óra 

	

136. 	A 134.óra anyaga. 

u 137. 	Tizesatlépés csak a tizesek szorzásakor szük- 

 séges 

138. Gyakorló óra 

	

2. 139. 	Tizesátlépés az egyesek és tizesek szorzása- 

h kor szükséges 

é 140. Gyakorló óra 

t 141. 	A 139. óra anyaga. 

142. htlépés és átlépés nélküli esetek különféle 

helyilitéknél jelentkeznek 

Az eddigi ismeretek kapcsolása. 

143. Gyakorló 6ra 

144. A 142. óra anyagából. 

	

3. 145. 	Gyakorló óra 

h 146. 	b tanult szorzási lehetőségek különféle 

	

é 147. 	jelentkezési formáinak gyakorlása.A fi- 

t 148. 	gyrelem erősen igénybevett.Megfelelc me- 

	

149. 	chanizmus esetén szöveges feladatok is. 
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150. Környezetismeret tanulmányi sétájára X5/ 

4. 151. Isiértékek váltása 

h 	152. Mértékek szorzása 

é 	153. Mértékes szorzások gyakorlása 

t 	154. Kétjegyü számok szorzása kerek tizesekkel 

155. Gyakorló óra 

156. Kétjegyü szám szorzása teljes kétjegyü szor-

zóval átlépés nélkül 

Á 	3. 157. Gyakorló óra 

p 	h 	158. Háromjegyű szám szorzása teljes kétjegyü szor- 

r 	é 	zóval átlépés nélkül 

i 	t 	159. Gyakorló óra 

1 	160. Kétjegyü szám szorzása teljes kétjegyü szor- 

i 	zőval,átlépéssel 

s 	161. Gyakorló óra 

162. Szorzó bővitése többjegyüre 

4. 163. 'lényezők felcserélhetősége 

h 164. Gyakorló óra 

é 	165. 1-es van a szorzóban 

t 	166. 	Először kétjegyű szorzó tizese,majd három- 

167. jegyű szorzó százasa az 1-es.A következő 

168. lépésnél azonos fokozat mellett az 1-es az 

M 	1. 169. 	az egyesek helyén van.Gondot kell fordita- 

á 	h 170. 	tani a helyiérték pontos alkalmazására,a 

j 	é 	171. 	részszorzatok helyének meghatározására. 

u 	t 	172. Mérési gyakorló óra 

s 	173. 0 van  a kétjegyű szorzó egyeseiben 

174. Gyakorló óra 
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2. 

h 

é 

t 

175.  

176.  

177.  

178.  

0 van a háromjegyü szorzó egyesei vagy tize- 

sei helyón 

Gyakorló óra 

0 és 1-es van  a szorzóban 

Gyakorló óra 

179.  A 177.óra anyaga begyakorlására: 

150. Környezetismeret tanulmányi sétájára /6/ 

3. 101.  Gyakorló óra 

h 102.  Az egész szorzási anyag a szükség szerint. 

153. é 

 

Maradékos bennfoglalás felidézése 

t 184.  Irásbeli osztás egyjegyü osztóval maradék nél-

kül,a tényezők megnevezése 

185.  Gyakorló óra 

186.  Maradék 	csak az osztandó első tagjánál 

4. 187.  Maradék csak az osztandó második tagjánál 

h 188.  Gyakorló óra 

é 189.  Maradék az osztandó minden tagjánál 

t 190.  Gyakorló óra 

191.  0 van a hányadosban 

192.  Gyakorló óra 

J 1. 193.  Gyakorló óra 

u h 194.  Az osztás különféle lehetőségeinek gya- 

n é 195.  korlására. 

u 

s 

t 196.  Tanult évi mértani anyag és mérték-ismeret 

összefoglalása 

Tanévzáró mérések 

198. Elért szintek megállapitása. 



d. Lellékletek 

jegyzéke: 

1. Gyakor161spok szerkezeti kimutatása 	186 

2. Kisérleti o, ztuly óramodellje 	 187 

3. fisérleti osztály mérési eredményei 

a III. és a IV. osztály anyagából 	188 

4. SzenléltetC eszi,zök 	 189 

185 
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Felhivások szame . 162  

ö s s ze ad ás 	°  sz~e~hctároz. : 19  s--orzót.  : 21  

kivonas 	: 14  e zdirsorok 	: 11  ;  ber.nfogl,t. : 2  

pótlas 	: 32  —é -rtékvaltás 	: 19  

szöveges feledatok száma  :  10  
r.  

A  10 perces irásbeli /tyakorlclapos/munka s  100 körégen összead>s,kivon-s,  

szorzó— és bennfoglalctable, átlaga : 	43 feladat/tar:.  

1  

Yisérleti III, osztaly óramodell  

i  

tevékenység 

. 

I:, 

je 

2. 3 •  4.  5• 
; 

6. 
- - 

7. 
-  

4$;  

8. 9 10 11 12.13 14  15416 17.lís ~ l9  ►20.  21 22,23 ~ 24 ~ 2 
I  

29 ~30. 31•ö2.33.34.35 56137438439  4o.414  424  43  44.45.  
tevékenye. e8op.össz.  

26 ~  27.28 ~ , perc  S porc I  

, . 	, . , 

  33 73 
38 84  

n 
e  
v 

1 

~ 

feladatot ad, eller_~riz 
.  

e 	  
uj isieretet közöl 

, . . , , , . 1 - .  

egyéb tevékenység  

~  ~ , , 

III  
, , , ,  

44 
, ► 

4~   
34 

~~ 5.5- 
 

t 
a 
n 
u 
1  
é 

ey ér_ileg felel 
.. 	  

sz.:veges feladatot alkot 
old meg 

w  

„ 24  
~  ~.---.  

egy6nileg tevékeny 

~~  
irásbeli aunkdt vége z  

 
	 , o 

 , _  , 

0l   Z Z 

96  rr~ ~ 6 
• 

43 
	 43 1 	kollektive ad számot

ri  1 	/elleCrizhetóen/ 
e  

— 

 

-- 	  

r 5 44  
— 

k 	gyors—számolr~st végez 
t 	/sor  vagy  csoport/ i 	 _._______._  
v 	aktiv figyelem 

.--- 

-  ~ _  ~ 
— 

-  25 55  
a 	  

egyéb tevékenység 
,_____1... ~ ,  
Általános Iskola III./a. o.  

Szécheny i tér 17.  

Moh.ács s1968 november 6.  

revelC :  

Tobak r rpáidne  

Számtan: 53.óra  

Szóbeli feladatok gyakorlása  

1 000 körében sszámalkotás,  

msghetdroz.is millió körébei..  



3. Kisérleti osztály mérési eredményei a III. 

és a IV. osztály anyagából az 1968-69 tan- 

évben 

Mohács,Széchenyi tér Osztályvezető: Tobak Árpádné 

feladat 
oszt. 

anyaga 

1' 

átlag. 

megoldott feladat a jó 

%-a 
A 

össz. 
- 

jó 
- 

rossz  

összeadás III. 5,5 557 534 

4 

23 95,9 

kivonás III. 5,0 510 457 53 89,8 

azorz.l.tag. III. 5,6 535 517 18 96,7 

szorz.2.tag. III. 2,5 269 256 13 95,1 

oszt. l.tag. III. 2,5 268 239 27 90,o 

számirás III.  190 184 6 97,0 

összeadás IV.  1,4 104 73 31 71,o 

kivonás IV. 1,6 203 169 34 83,o 
szorzás 
több tag. IV. 0,8 96 75 21 79,o 
mérték 
váltás IV. 2,o 259 197 62 76,o 

Számirás IV. 253 201 52 90,o 

tanulók száma: 26. 

Mérések a J.A.T.E. Neveléstudományi Intézetének dokumentumi 

anyaga  alapján történt,annak felhasználásával.Az orszá-

gos mérés eredményeivel,annak megjelenése után összeha-

sonlitható. 
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4. Szemléltető eszközök  

Számrendszer, gyakorló tábla 

milliárd milliók 	ezresek 	egyesek 

0 o ü üüü ' ü üü Í ü 0 0 
azól tiz 	egy 	szóz tis 	agy 	sazk tiz 	eqy 	szál trz egy 

hosszuság : 1000 mm 

szélesség 	: 350 mm 

Mértékváltás—gyakorló tábla 

Hess  t as cigrnirt ikek   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

icrn drn  cm  mnf 

/Méret a fentivel azonos./ 
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4. Negyedik  osztály  

atalx.nos feladatok és szempontok 

A z.  egész kiserleti munka ebben  az évben éri el végsC célját. 

Számtanhól az össze; alsó tagozatos feladatot teljesítve, 

az eddiginél magasabb szinter_,szintról megkezdhetjük a 

felsCtagozat anyagnak feldolgozását. 

A kisérlet eddigi erényeit kell ismét elCterbe állitani. 

Az az elcny, amit három év alatt szereztünk teljesen meg- - 

muta tkoz. 

l ; emcsek arra kell gondolni,hogy ismeretanyagban haladtuhk 

lényegesen elcbbre,han.em a gondolkodásfejlesztést is szol-

gáltuk.A tanulék biztos számtani anyag-ismeret mellett 

fejlett problémamegoldási képességekkel is rendelkeznek. 

Ma.ganak a gondolodásfe jle ztésrek e sajátos utját is meg-

ismerték a tanulók ezen idC alatt. 

170a volt eredménynélküli a s zoveges feladatokkal és mér-

tékekkel való számolásban elért igen  ma;e.sfoku ismeret. 

A feladatok ebben gaz évben ezekhcl a tényekből és a jelent-

kezC uj igéryekbcl adódóak. 

A már elért eredményeket foko7i+i és bLviteni kell,gondol-

vs arra,hogy az uj ismeretany,,g is jól elsajátitott és be-

gyakorolt  legyen. 

Az egyéni képességek kibontakoztatását segiti elv az is,hogy 

a jelen évben sem terveziink házi feledatot.Az elsajátitást 

és a begyakorlást olyan fokra emeljük ismét,hogy az a ké-

ecbbi követelményeknek is negfele1c; alapot biztositson. 
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Az intenziv óravezetés munkáját mind jobban jellemzi az a tö-

rekvés,hogy a kiemelkedő képességü ta nulók igényeit is gi 

tudjuk elégiteni.Ennek egyik lehetősége ismét a Fvakorló-

lap alkalmazása. 

ehézséget csak az okozhat,hogy a gyakorlatban a IV.osztályy 

anyagát a félévig a tanulók teljesen el tudják végezni, 

igy egy  teljes félév anyagának meghatározása külön meg-

gondolás tárgyát kell,hogy képezze.M ga a kisérlet célja 

is szükségessé tette ennek megvizsgálását. 

Két  fő lehetőség állna a kézenfekvő megoldásra: 

az V.osztályismeretanyagát szinte maradéktalanul meg-

valósitani a IV.osztályban.A tanulók eddigi ismeretei 

és az V.osztálynak a IV.osztály anyagát is tartalmazó 

bizonyos begyakorló jellegü anyagrészei ezt lehetővé 

is tenriék.Az időkeret is megfelelő volna a megnyugta-

tó szintit elsajátitásra,vagy 

- fokozni az ismeret-begyakorlottsági szintet,amit a ta- 

nulók érvényes tantervi követelményként elsajátitottak. 

Az alapelvek az idei évben is érvényesek,uj,az eddigi mun-

kánktól eltérő sajátosságokkal szinte nem lehet találoz-

ni.Az előző évek jó alapozása után az akkor megszerzett 

ismeretek magasabb szintü,más rendszerű ujjárendezését 

kell végsősoron elvégezni. 

b. A munka gyakorlatának feladatai 

Mint minden év visszatérő problémája jelentkezik szeptember-

ben az előző évben elért szint visszanyerése.A szóbeli ó- 
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rák tapasztalatai alapján ismét meghatározzuk azokat a 

feladattipusokat,nelyeknél a felejtés nagyobb vobt,mint 

a többinél;majd az ezen feladatokat tartalmazó elézC évi 

gyakorlólapokat végeztetjük el a tanulókkal.Ismét jó és 

szükséges a gyakorlólapok tapasztalatainak felhasználása 

a gyakorló órák tervezésében. 

Kiemelten kell foglalkozni a szöveges feladatok problémái-

val ebben a felidéző,ismétlő idészakban is. 

Annak ellenére,hoy házi feladatot nem tervezünk a munka el- 

végzésére,az iskolai munkaban jogban igénybe kell venni 

a saját füzetet.Ezt nagyrészt a szöveges feladatokra for-

dított nadyobb munka indokolja. 

Az  ellenCrzés munkájában lényeges szerepet kap a padtárs. 

Ez az ellen'rzC és önellenérzű képességek kibontakoztatá-

sát segiti elé. 

A gyakorlólapos: tortalmazzák ismét az év ismeretanyagát.Mi-

vel több időt igénybevevő feladatok szerepelnek az aryag-

ban,szükség van arra 1hogy a murkaidét az eddigi 10 perc-

ről 15 percre emeljük.Ez az időnövekedés egyáltalán nem 

jélent megterhelést a tanulónak. 

Mivel a reprezentativ mérés eredményei nem ismertek,jelenleg 

állnak feldolgozás alatt,az osztályozásban nagy körülte-

kintéssel kell eljárni.Semmi esetre sem oldható meg ez 

belső / osztalyon belüli/ öss zehasonlitassal,viszonyitás-

sa1..Livb1 az osztályvezető nevelők általában a. kisérleti 

módszert megelőző években is tanitottak már IV.osztályt, 

helyes,ha érdemjeggyel ellátott,rkebbi füzetben végzett 

feladatokat ismét elévéve összehasonlitásokat végeznek, 
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és annak alapján osztáIyoznak,éttékelnek. 

A jobb érdemje gyek nagyobb tömege nem véletlen,hanem az 

eddigi,ujrendszerü murka eredménye. 

Számkörben már az elCzC,. évben elértük a teljes számkört,iy 

a feladat az,hogy a szemkörben való biztonságot fokozzuk. 

Az év tantervi tananyagát  tekintve kevés az uj ismeret,Csak 

az osztós müveletében nem végeztük el a teljes kiépitést, 

alapozásként csali az egy jeggyel való osztást végeztük el 

a III.osztályban. 

Ezek figyelembevételével a munka a követ::ezc; szakaszokban ?  

feladatokban határozható meg: 

összesdás,kivonás es szorzás elért szintjének,teljesit-

ményének fokozása, 

az osztásnal kiépiteni a több jegyű osztást, 

a  szöveges feladatok és a mértékek ismereitben a már 

elértek szintjének emelésa,az uj lehetségekhez való 

kapcsolása. 

Az  osztüs feladatanak kié.pitését el;készitjük a kerekités is-

meretanyagdval./Ez a becslés munkáját is megkönnyiti./A 

fokozatos piépités alapj án az eLyL zerübb/lizesekhez vagy 

százasokhoz közel esc osztókkal/é seteket,lehetöségeket 

követi a nehezebb,problémasabb.Problémát csak a hányados 

meghatározása jelenthet.Áz osztás elvégzésének /vissza-

szorzás/ sztereotip jellegünek kell lennie. 

Szöveges feladatoknal a szövegi, okozta problémák bGvitését 

kell venni az uj és nagyobbkörii müveleteknek megfelelcen. 

L:ivel erteljesebben,nabyobb számban jeler.tkeznek össze- 

tett,többmüveletü szöveges feladatok,szükséges,ho.gy a 
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megoldasi tervekkel kapcsolatban is egységes álláspontot 

foglaljuu . el. 

Az.uj problémákat feltétlenül magyyorázza meg a neveló,vagy 

valamelyik tanuló mutassa be/ például a többször,kevesebb-

szer . 	probléma. jelentkezése eeetén/,de a segitsége- 

dáshoz feltétlenül ragaszkodni helytelen. 

Nbrák és eszközök helyett számegyenesen való ábrázoló mun-

kára pszichikailag már alkalmasak tanulóink. 

Ismét hsngsuly t kap a mértani anyag és a mértékek ismerete. 

Az elózó évek alapján ne kap különzárt kört,hanem az év 

egészében mego tolva jelentkezik.Az eddig már ismert mér-

tékek szintjenek megtartása mellett,uj Ü terület fogalma, 

szárvitása és a hozzá tartozó területmérték.Ezt szintén 
e 

yakorlati alapról kiindulva dolgozzuk fel., természetben 

történ gyakorlás mellett használni lehet ismét a mérték-

táblát. 

A nevelő felkészülése az érára az elózö évekénél irtaktól 

nem tér el.Fokozott figyelmet igényel viszont a gyakorló-

lapos munka figyelemmel kisérése.Az esetleges hibáknál 

fel kell deriteni azt a pontot,lépést ami < zavart okoz-

za.Erre 	célszerü igénybevenni egy elCzö,vagy elózC osz- 

tálybeli gyakorlólapot,és a korrekció munkáját a hibás lé-

pés kiküszöbölésére alkalmas,azt tartalmazó lap gyakor-

lásával elvégezni.Ez a munka korrepetálási fármában old-

ható meg lelt jobban. 

Az óra vezetése megegyezik az eddigi módszerekkel,vagyis az 

intenziv,ritmusos móddal.Eltérés esetleg csak annyiban 

van,hogy nagyobb teret kap az eddigieknél a tanulók által 
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alkotott szöveges feladatok száma. 

,c. Tanmeneti javaslat 

A tervezés 33 hétre,het( 6 érara történik.A környezetisme-

ret tanolmdnyi sétáira 6 árát biztosítunk. 

második félév kétirányu lehetőségét a mellékletben is-

mertetem. 

Ismét cinszavakban közlöm az egyes órák legfontosabb fela-

datait. 

S 	1. 1.  Számok irása,olvasása,alkotsa 

z h 2.  Számrendszer-tábla használata. 

e é 3.  Szóbeli összeadás 	1 000 körében 

p 

t 

t h szóbeli mechanizmussal az irásbeli fel-

idézését készitjük el5. 

e 

m 

4% Szóbeli kivonás 	1 000 körében. 

A 3. óránál közölt céllal. 

b 

e 

5• Szorzótábla és szorzótáblán kivül_i szorzások 

100 körében 

r 6.  Dennfoglaló tábla / a maradékos is/ 

2. 7.  Irásbeli összeadás ismétlése 

h 

é 

t 

8.  gyakorló éra 

Szöveo-es feladat mindig adott anyagnak meg-

felel 

9. Irásbeli kivonás ismétlése 

10. ayaorlá cra 

A 8.óránál közöltek szerint. 

11. 5sszeaddssal és kivonással megoldható szöveges 
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3. 

h 

t 

12.  

13.  

14.  

feladatok 

Már a tanulók is alkotnak feladatokat.Uj 

problémák is jelentkezhetnek. 

Környezetisméret tanulmányi sétájára /1/ 

Irásbeli szorzás ismétlése 

ayakorlő óra 

A speciális lehetőségeket nem vesszük. 

A résszorzatok pontos leirására ügyel-

ni kell. 

15.  Gyakorló ora 

0 és 1-es van a szorzóban. 

16.  ;szorzás 10,100,1 C00-el 

17.  Szorzással iegoldható szöveges feladatok 

18.  Összetett szöveges feladatok 

4. 19.  liosszusag és tömegmértékek ismétlése 

h 20.  Ür- és időmértékek ismétlése 

é 21.  Gyakorlati mérés 

t 22.  pont,vonal,egyenes,félegyenes,távolság 

23.  A négyzet és a téglalap felidézése 

24.  A négyzet kerülete 

0 1. 25.  A téglalap kerülete 

k h 26.  14érési gy akorlat a szabadban 

t é 

t 

27.  A tanultak nagyobb mértékekkel való meg-

ismerése. 

b 28.  Xerületszamitas gyal:orl,ása 

e 

r 

29.  :özelitó /kerekitett/ érték 10-re 

Az osztás elókészitésére. 

30. Közelitó /kerekített/ érték loo-ra,1000-re 
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E murkával párhuzamosan ,aegva1ósit juk az 

összehasonlitást iG két vagy több szám 

között;a nagyobb és kisebb jele jelent-

kezik az azonosaz egyenlÓ jele mellett. 

Az utóbbira a következe gyakorló óra is 

forditható. 

2. 31. Gyakorló óra 

h 32. 	Eörnyezetismeret taniilrnár4yi sétájára /2/ 

é 	33. Laradékos osztás egytagu osztóval 

t 34. Gyakorló óra 

35. Osztás 10—el 

rem cél a 10,100,.. való e t yszerü osztás 

megtanitása,hsnem a rnechanizmun. a kéttagu 

osztó hányadosának keresésére. 

36. Gyakorló óra 

	

3. 37. 	Osztás kerek tizesekhel 

h 38. Gyakorló óra 

é 	39. 	Osztás, teljes két jegyü osztóval 

t A kerek tizesekhez közel léve, számokkal. 

/ 21,42,.... 59,68 1 ... / 

40. Gyakorló óra 

41. A kezdeti könnyebb osztót mind nehezebb 

42. váltja fel. / 23,44,... 76,65,.. / 

	

4. 43. 	Osztással megoldható szöveges feladatok 

h 44. 	A tanult müveleteknek megjelelően. 

é 	45. 	::értékek ismét1e gyakorlása 

t 	46. 	;.:értékek osztása 

47. A négyzet területe 
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48. A téglalap területe 

	

N 1. 49. 	Gyakorló óra 

o h 	50. 	Részben a területszámitás gya..orlására, 

✓ é 	részben az uj mértékek váltásának gyakor- 

e t 	lására szolgál. 

m 	51. Gyakorló mérés 

b 	 A nagyobb területegységek fogalmi megér 

e tésére. /a,ha / 

✓ 52. 	Mérés közelitc; értékkel /becslés/ 

53. Osztás gy akorlasa 

Az uj lépés elctt szükséges a teljes,biz-

tonsagos ismeretről meggyózcdni. 

54. Osztás 100—al 

	

2. 55. 	Gyakorló óra 

h 56. 	Osztás Kerek  százasokkal 

é 	57. 	Gyakorló óra 

t 	58. 	0sztas teljes háromjegyü osztóval 

59. Gyakorló óra 

60. Az 58.óra anyagánal elmélyitésere. 

	

3. 61. 	lörnyezetismeret tanulmányi sétájára /3/ 

h 62. 	Gyakorló óra 

é 	63. 	Elsődleges cél és feladat a hányados jó 

t 	64. 	meghatározása,ezt az előzetes fokozatok- 

65. nál alkalmazott módon könnyitjük meg. A 

66. mechanizmusra is gondot kell forümtani. 

	

4. 67. 	Az  osztás hiányzó tényezóinek keresése 

h 68. Gyakorló óra 
é 
t 	69. 	Osztással megoldható szöveges feladatok 
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70. 

71. 

72. 

A mechanizmus jó el sejátitása után  az uj 

müveleti körnek megieele1C szöveges fela-

datok megoldása. 

ll 1. 73. Osztás négy- és több jegyü osztóval 

e h 74. Transzfer-hatásra gyors,An megoldható. 

c é 75. Gyakorló óra 

e t 76. ti megfele1ú szint elérése a cél.:egfele- 

rs 77. 16 időbeli lehetCség esetén szöveges fela-

datok is. 

e 78. Terület és kerületszámitas gyakorlása 

r 2. 79. Hiány zÓ oldalak keresése területbC1,kerületb'1 

h 80. Gyakorló ára 

é 81. A 79.Óra anyaga  alapján. 

t 82. Gyakorló Óra 

83. Az eddig tanult mechanikus müveletek is- 

84. métlC" gyakorlása. 

3. 85. Szöveges feladatod: gyakorlása 

h 86. Egyszerü,egy müvelettel megoldhatók mel- 

87. lett a többművelettel megoldható felada- 

t 88. tok is jelentkeznek. 

89. Az egyes lépések 	esetleg lassubb feldol- 

90.. gozásából adódó idChiány is pótolható be- 

1fle. 

A második félév anygga a mellékletben lévő két irányzatnak 

valamelyikével végezhetC. 
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1. Második félév tarmeneti javaslata változatlan  tantervi 

ióvetelmél_yek mellett 

J 2.hét 91.- 93. Szamok értelaezése,leirása 

a 	94,- 96. Összeadás tényezc,i,mecharizmusa 

n 3.két 97.-1OC: Összeadóssal megoldható szövege& feleda- 

u tok  

101.-102. Összeadási szöveges feladatok: önállé al- 

 kotása 

4.hét 103.-104. :"ivonás tényez i,mechanizmusa 

105.-106. syakorlas,hiánzó téryeza,próba 

107.-108. Összeadás és kivonás gyakorlása 

F l.hét 109.-111. :.ivonással megoldható szöveges feladatok 

112. Környezetismeret tanulmány i sétájára /4/ 

113.-114. I:ivonassal megoldható szövege; feladatok 

önállt alkotása 

u 2.hét 115.-117. Ös,zeadással és kivonással megoldható 

szövees/összetett/feladatok 

✓ 118.-119. Mérési gyakorlatok 

	

120. 	kértékek váltása 

3.hé.t 121.-123. Mértékváltások gyakorlása 

124.-126. ;,értékes összeadások és kivonások 

4.hét 127.-128. Szorzó- és bennfoglaló táblák felidézése 

129.-130. Szorzás e:;y taggal,tényezy,mechanizmus 

131.-132. ;Szorzás kétjerü szorzóval 

i.: l.hét 133.-135. Szorzással megoldható szöveges feladatok 

13C.-138. Szorzás három és többjegyű szorzóval 

✓ 2.hét 139. -141. Szorzás 10,100,1000-e1 

e 

b 

r 
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e 	142•-143. Szöveges feladatok megoldása 

144. 	Környezetismeret tanulmányi sétájára /5/ 

V 3.hét 145.-147. Szorzással megoldható szöveges feladatok 

s 	alkotása 

148. 	Gyakorlati mérés 

149.-150. 
Tanult müveletek gyakorlása 

4.hét 151.-152. 

153. Kerületszámitás 

154. Gyakorlati mérés 

155.-156. Hiányzó oldalak keresése kerületbdl,terü-

letbCl 

3.1iét 157.-158. Kerekitések gyakorlása 

159.-160. T`btyobb,kisebb,azonos 

r 	1G1.-162. Osztás egy-tagu osztóval,tényezók . . . 

i 4.hét 163.-164. Osztás két-tagu osztóval 

1 	165.-166. Osztás három és többtagu osztóval 

i 	167.-168. Osztás kerek 10,100,1000-e1 

s 

1.hé t 169.-171. Osztással megoldható szöveges feladatok 

á 	172.-174. Osztással megoldható szöveges feladatok 

j 	alkotása 

u 2.hé t 175.-1$C. Több művelettel megoldandó szöveges fela-

s 	datok 

3.116t. 181.-1a6. Több művelettel regoldandó szöveges fela-

datok alkotása 

4.hét 187. 	Környezetis.m eret tanul m3nyi sétájára /6/ 

1.88. 	SzámrendszerrG1 tanultak ismétlése 

189. 	Összeadásról tanultak ismétlése 
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190. Kivonásról tanultak ismétlése 

191. Szorzásról tanultak ismétlése 

192. 0sztásr61 tanultak ismétlése 

J 1.hét 193.-195. Tanult. mértani. anyag,mértékekrl tanul- 

u 	tak ismétlése 

n 	196.-198. Évvégi mérések elvégzése 

i Az  esetleg fennmaradó  id'ben gyakor-

lati mérések a szabadban. 
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2. Lásodik félév tarmeneti javaslata módositott tantervi 

követelmények mellett 

J 2.hét 91.- 96. Első  félév számtani és mértani ismeret- 

a 	anyagának ismétlése,gaykorldsa 

n 3.hét 97.-102. Tizedestört keletkezése,származtatdsa 

u mértékekből/forint-fillér,majd más mér-

tékek / 

✓ Leirása,értelmezése,alkotása /mérések 

alapján / 

4.hét 103. --108. 0 a tizedestörteknél: az egészben,a ti-

zedekben,a századokban . . . 

F 1.hét 109.-114. Összeadás tizedestörtekkel:csak tizedek, 

e több tizedesjeey,hiányzó tizedesjegyek... 

b 2.het 115.-120. Kivonás tizedestörtekkel: a kisebbiten-

dcben és a kivonandóban azonos a tizedes-

törtek számara 'kivonandóban több a tize-

des j egy 

✓ 3.hét 121.-124. Összeadás és kivonás gyakorl.asa 

125.-126. szöveges feladatok tizedestörtekkel 

4.hét 127. 	Környezetismeret tanulmányi sétájára /4/ 

128.-130. Tizedestört szorzósa 10,100,1000-el 

131.-132. A négyzet kerülete 6s területe,tizedes- 

törtekkel is 

l.hét 133.-135. Tizedestört osztása 10,100,1000-el 

136.-138. A kocka,a kocka hálézata és felszine 

r- 2.hét 139.-144. Tizedestört szorzása egész szrmrnal 

3.het 145.-148. Szöveges feladatok megoldása,alkotása 

r 

u 

á 
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c 	149.-150. A táglatest,hálózata,felszife 

i 4.hét 151.-153. Tanult mértani ismeretek ismét1C gyakorlása 

u 154.-156. Tizedestörtes müveletek gyakorlása 

s 

fi 3.hét 157.-160.Tanult müveletek gyakorlása egész számmal 

p 	és tizedestörtekkel 

✓ 161. 	Környezetismeret tanulmányi sétájára /5/ 

i 	162. 	Gyakorlati mérés a szabadban 

1 4.hét 163.-167. Tizedestört osztása egész számmal /több 

i 	tizedes pontossággal / 

s 168. 	Környezetismeret tanulmányi sétájára /6/ 

M 1.hé.t 169.-171. Műveletek gyakorlása,szöveges feladatok 

á 	172. 	A  szög 

j 	173. 	A fok; a szögmérő használata 

u 174. 	Szögfajták 

	

s 2.hét 175. 	Szögmérés gyakorlása 

176.-177. Müveletek szögekkel / összeadás,kivonás/ 

178.-179. perékszögü háromszög és szerkesztése 

	

180. 	Gyakorlás a szabadban. 

	

3.hét 181. 	A háromszög kerülete 

182.-183. ti háromszög területe 

184.-185. A kör és részei 

	

186. 	iitlagszámitás 

4.hét 187.-192. Tanult mértani ismeretek gyakorlása,ösz-

szefoglalása 

Junius 

l.hét 193.-198. Tanult müveletek /tizedestörtes is/ gya- 

korlása,mérések 



3. Gyakorlólapok aserkeseti kimutatása /e1a6 f416v/  

lap- 

aséa 

irbabeli 
gaaseean tipua  

a ~ ób ~ li 
öaea 	kir. ssor4bennl. iSa®s. kiv. 

1.tao2.tag3.tag 
asor.asor•ssor."oast. 

1.tag 
oast. 
2.tag 

essz. 
3.tag  II.-III.o. aRyag,bbo1 

1.  40 40 80 40 200 isa.  
2.  31 29 30 50 120 isa.  

5. 25 25 A  

4 • 14 18 
-, ,  

32 AP  

5• 2 32 34 AP  

6. ? 8 5 15 60 95 isa. 

7. 14 14 28 isa.  

s.  23 23 A  

9.  30 30 iaa.  

10.  . ....,~,._._-,.~ 

30 ,_.... 50 isa.  

11.  42 42 A  

12.  32 32 A  

13.  32 32 P  

14.  --  — --~ ,■...._......._... ._.....c . .. ........_...,...e..~.._. _._.......,.Q,.._a.. 42 42 _~ _ A  
15. . . . 

34 
~ 

54 AP ._.._ 
16.  34 34 P  

17.  3 3 1 ? 1 
. 

11 
. 

2i 
.  

C 
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42 

44  

szorzata 	lc ,szóbeli oscLead. 4  

szc: eli 'avor.ás  ~ 
~ 

Kisérleti IV.osztaly óramodellje  Zof 

tevéker  8• c8o  .össz.  

  

perc % 	perc  

311.  77   
tevékenysdg  

feladatot ad,ellenóris  

uj ismeretet k6s81  

egyéb tevékenysdK  

97  

egyénileg t01.1  

ssöveg•• feladatot alkot  
old nog  

••••  	 a.._._~  ._._.  	 •  

•gyauileg tevdkeny  

~  — nomew_ c.-4sa fief oncracc.1... . 

27  

97  

irésbeli munkát véges  k 
0 
1 
1  
•  
k 
t  
i 
Y 

kollektive ad számot  
/.11•n6rishetó.W  

9  20  gyorsessámokást vígas  
/sor vagy Csoport/  

~  46  

feladatot .11enóris  

akti♦ figyelem  

9  20  
9  20  

•gydb tevékenység  	_ Y 	 

Általános Iskola  IV./a. o.  

S*dehenyi tár 17.  

Moháas,1969 novabsr 11.  

Pj eve1ó:  

Tobak Arpádné  

Ssáatan: 54. ara.  

3yakorlás,irisbali osatás két-,  

de hároajegyti osstdvsl.  

Felhivasok száma: 	51  

bennfoglto : 2; 

ila e L el l osz tas 	 :24 	r, erehités 	:16  

ira. beli szorzasok 	:26 / a próbákkal együtt/  

szövees feladat 	:14  

raérték,raérté,váltds 	: 8  

A 10 perc irasöeli/6yak0r1c,lat:os/Liunka,egyjegyü osztás,átlag 38 felad/tar,  



5. Kisérleti osztály mért eredményei és 

a müveletekben elért fejlődésének grafikon-

ja 

Mohács, Széchenyi tár 

1969v0. 

tanév /félév/ 

Osztályvezető :Tobak Á rpádné 

kisérleti IV.osztály 

tanulók száma: 27 

feladat 

fajta 

1' 

átlaga 

megoldott feladat a jó 

össz. jó rossz %—a 

összead. 1,2 138 124 14 90,o 

kivonás 3,6 207 204 3 98,5 

szorzás 
többjegy 0,9 124 111 13 90,0 

osztás 
többjegy 0,6 52 45 7 87,o 

mértékek 
váltása 3,9 275 235 40 85,2 

A mérést félévkor végeztük a J.A.T.E. Neveléstudományi In- 

tézetének dokumentációs anyagának felhasználásával. 
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20 körében: 

összeadás : 

kivonás 

pótlás 

szorzótábla : 

bennfoglalót: 

• 

• 
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A feldolgozott adatok azonos osztály három—éves fejlődését 

tükrözi a leglényegesebb öt alapmüveletben felmutatott 

teljesitménynek megfelelően. 



Tanulók által alkotott szöveges feladatok 

1./ Egy iskolában 20 azonos nagyságu tanterem van.Egy tante- 

rem hossza 11 m,szélessége 8 n. Mennyibe kerül a perket- 

tázása,ha egy m2  parketta ára 92 Ft ?/'t,;:eréryi iignes / 

2./ Egy LOTTO irodában valaki 34 szelvényt vett.Mennyi X-et 

tudott huzni és mennyit fizetett összesen ?/Baracz Zs./ 

3./Jancsi három hónapja gyujt bályegeket a takaréklapjában, 

elsó hónapban 12 darab 5 Ft-os bélyeget,a másik hónapban 

27 darab 2 Ft-os bélyeget vett.Lennyi bélyeget vett a 

]harmadik h'napban,ha 190 Ft volt a gyüjtött pénze ? 

/Szirovicza Miklcs/ 

4./ A vasutállomasrcl 4 pótkocsis teherautó árut szállit. 

Három autó külön külön 4 tonna és 7 q árut szállit 

el,a negyedik 456 kg-mal keveseübet.L ennyit szállitott 

el a négy autó ? /Rózsafi Tibor / 

5./ Egy boltba 112 kg citrom érkezett tmelyne. ára 19 forint. 

T;:arancs is érkezett azon a napon 79 kg 21 Ft-os árban. 

L:'kkora volt a holt forgalma,ha este már csak 19 kg cit-

rom és 4 kg narancs maradt ? /Tótok István/ 

6./ Egy játékboltba 37 kisautót és 27 társasjátékot hoztak. 

Az autó ára 26 Ft,a játéké 32 Ft.%:el3tik szállitmány ér 

többet és mennyivel?./Vincze Zsuzsa / 

7./A játékboltban az eóyil_ polcon 56 játék,a másikon 23-al 

több,a harmadikon 35-el kevesebb mint a másodikon.:_enryi 

játék volt a három polcon ? /Tatai Péter / 

210 
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5. Távlati lehetőségek 

Az alapvető elképzelések most  mar  bc;vebb,részletesebb kifej-

tése után maguk a közölt eredmények igazolják a kitüzött 

cél megvalásithatósagát.Igazolják azt is,hogy nem a köve-

telményekben van a hiba,harem abrak megvalósitési módjá-

ban. 

A kisérlet az eddigi idcszakban nem volt olyan méretü,hogy 

minden  igényt kielégitő bizoriyitast is adjon.A kiaérleti 

osztályok szerkezete tükrözte a jelenlegi országos szer-

kezetet,összetételt,ernek ellenére szükséges a teljes i-

gazolás érdekében,naóyobb körben való visagálat. 

szükségét a módszernek igazolja az a tény is,hogy még mindig 

jelentós a rossz környezeti adottságokkal rendelkező ta-

nulók száma.Objektiv tény,hogy a szülők nagy hányada erő-

sen lekötött /nem beszélve a több-müszakban dolgozókról/, 

igy  megfelelő  segitséget,sGt gyakran ellenőrzést sem ké-

pes biiito. itani.A hapköziotthonok elsődleges feladata 

sem az ilyen irányu szülépótlás.At alapokban való elms-

raddaa,va szintjének alacsox volta a tanuló egész is-

kolai tevékenységére rányomja bélyegét. 

Az eddigi módszer nem tette lehetővé az egy éni képessé-

gek kibontakoztatását,s tehetségek feldetit.ését. 

Anyagi kihatása sea nagyobb smirt_ a jelenlegi módszeré.Pél-

dául a gyakorlólapok helyett a saját füzetek száma a mi-

nimAlisra csökken.A szemléltető eszközök sorozatgyártása 

fillérekből megoldható,de házilag is elkészithetők. 

A nevelők nagyobb elókészit_ést nem igényelnek.Ezt részletez- 
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tem  a  II. fejezetben. 

I.osztálytól szinte minden iskolában megoldható.Magasabb osz-

tályban való átvétel bizonyos áthidaló,közbeiktatott mód-

del oldhatd csak meg.A IV.osztálytól e módszer,az anyag e-

rcs feltorlódása miatt csak tulter1}eléssel veheti; át. 

Végső hatasa a magasabb matematikai képzésben résztvevCknél 

jelenleg nem mérhetó,csak progüoszti:aus módon határozha-

tó meg. 

A számtaniságban elért pontossággyorsaság és magasfoku 

biztonság feltétlenül kell,hogy megszüntesse a bevezetC 

részben emlitett tragikusan alacsony számtani ismerete-

ket. 

Az ilyei, alapozással rendelkezd tanulók,amennyiben a fel-

ső tagozaton bCvitett ismeretekkel lépnek elóre,remélhe-

tóeh megoldják a matematikatanitás problémáját. 

Hozzájárulunk ahhor is,hogy a sokszor misztifikált szám-

tan  kedveltszeretett tárgy legyen. 

Munkánk felveti annak szükségét is,hogy a jelenlegi tenter-

vi követelményeket felülvizsgaljuk.Uj tantervi anyagot 

és követelményeket kell.:neghatározni.Ezen belül gondolok 

arra is,hogy/a jelenleg folyamatban lévő mérések eredmé-

nyei mér ismertek lesznek / a követelményeket és egyes 

osztályzati értékeket is szamszerüen meghatározhatjuk. 

A  mechanikus feladatok tára a kisérlet igényeként az alsó-

tagozat ismeretanyagából mér elkészült,gyakorlatban ki-

próbált. 

Ehhez hasonlóan se ;itérié a tanulók muriká ját,hs a szöve- 

ges feladatok tára is elkészülne./Az O.P.I. foglalkozik 
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jelenleg ezzel a munk.val./  

Segítséget jelentene ebben a tárban a képekkel való il-

lusz..trálas ,az egyes feladatok témájához adható képsze-

rű ötlet,stb.  

A tananya6 bc vitése esetén meg kell vizsgálni,hogy a mérta-

ni ismeretany aghaz milyen tipusu és mennyiségü gyakorló-

lap sziik9éges.A gyakarlclapok mennyiségi meghatározása-

kor az igény mindenkor a közepesnél gyengébb tanulók i-

gényéhez igazodjék.  

Elképzelhető viszont az,ho .gy egyes osztályok összetétele  

olyan,hog;y az anyag elsajátitásához nem igényli a kidol-

gozott lapok teljes számát.Ezekben az esetekben lehető-

ség van az. egyes lapok elhagyására,de forditottan_  is,a 

többszöri elvégzés lehetősége is fennállhat.  

A végzett.kisérleti munkát ugy kell értékelnem a kapott  a-

datok lap ján,hoy eredeti cél jAnkat maradéktalanul tel- 

jesitettük,hipotézisiün~:, reális voltát igazoltuk.  
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