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Az elcaktrotec.Enikai ismeretek ó$ gyakorlatok tanS.ta8anak  ~ elen— 

legi helyzete  

.• Korunkban  tecLnikeli#+ereeléQi isme—  
retek ós késomégsic as  örtóke:i ós nél—  
kiildzhhtetlen kzlturAlis javak tarto-
mányába iktatódik be,az ó].talArsos m1i—  

veltség szerves részét alkotják. "  
/Dr. ^' goeton,197o. 97.044  /  



z •1 A  tantervi anyagL és tenetí  beosztása.  
Az által.ónoo iskola 8.osztályó.ban a tanterv az elektrotechnika: 

iemeroticre ós Gyakorlatokra kb. 18 órát/9 foglalkozást, ssdn. F.n- 

nek a témaltirnek az oktatását országosan több4.4elléelié egységes 

tanmeneti beosztás szerint végzik a nevelők. Az iiilrkiiz.ben megje-

lent (•raleirbsok gyiijtainye 7-8•oaztély részére c.kéinyv is át-

vette ezt  a taxuueneti beosztásts 

1-2.fop:lalkozás /4 óra/s az E:ramkör szerelőtáblája. 
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/s A csillArkapesolás " 

/s.1z olternativkaposolA® 

eeene és -reduktor t. 

elektrotech-
nikai szere- 
l6 si gyakor- 
latok 

6-9. " 	/8 H /sPáQtartési elektronos mükadóaü gépek. 

/VÓ. s`raleirüsok,1964. 133-167.old./ 

t1erffigyeléaein_és kia s rletem tárgyát os al; az elektroteohnikai 

szerelési gyakorlatok képezik . . 

A tanmenet ilysom j  ellegii témabeosztásával két megfontolás 

jí3n 

 

lén lesében mot /abet órtenis 

a./A tanulók a szerelési gyakorlatok  ezen témáihoz 

a  mouielelő elmuleti ismereteket  a 6. osztály fizika tantislOia. 

Az elektrotechnikai gyakorlatokon a szerelótáblék ösezeóllitáea 

során az elméleti ismereteket y*akorlatban alkalmazhatják. 

b./ A témabeosztás lehetővé teszi az  áral?köp  Gyakorlati alkal-

mazósát és variálási lehetőségeit. Tehát a tanulók olyan prakti-

kus isr; eretek birtokéba juthatnak,anelyek nélkül nem lehet tudato  

elektrotecbníkt,t vé ezniok. 

Felmer»Jl azonban a kérd6s,hol., r a tanulók ezeket a gyakorlati 

életben fontos és nat, r torjed.ela .i ismereteket 6o gyakorlatokat 

viszonylag rövid idő alatt/ot foglalkozáson/ milyen mértékben ea-

játitják el. 



2.1  A szerele si. ~pvakorlat oktatm!isak Aatók.on_mila.  

Az OPI Politechnikai Tanszéke 1968.mé.ju;--junius hóban 610 fő 8.  

osztályos tanuló  elektrotechnikai gyakorlatban elért eredményét mér—  

te fel.  A felmérés akkor  zajlott le,amikor a 8. oaaztályo® tanulók a  

fizikából 68 az e1cktroteoRmikal gyakorlatból .feltételezhetően  

már elsaja'.titották. a Megfelelő ismereteket és Spetkorl.atokat. A  3:,y1»é—  

résbe Ön is bekap©nolódtr.urs ős 62 f8 8.o801104lyos tanulóval végeztem  

ugyanabban az icltSba3zr,u$yenazoitkal a Wrdaieekkel feljr,érést/ilyíreahá—  

za 4.sz. és  Oros község -aayireyMzi jí:irés-ált.iakolé,iban/. A felmé-

résem eredményeit á3ná;Llóa.n dolgortam  fel/c3r.N'agy JóEaesftA katiavsdrg  

ós jártasság szabatos meGba.tfarozá.3óról éa Bases  RateYolf..Sicany#. László:  

Gondolatok e,:v.  ká.oérletrál a. cikke.k alap jAn./. A saját t'elmérdieetraben  

a fiuk ős lányok attatait nem vs=y3aszi:ottaar eszét,együtt vettem vizsgá—  

lat  

Az adatok be!:}utatáz3n előtt hampulyozni szeretném,hogy szakmai  

t,anáca•skoeleokon,tovóbbkápzóei satitokon szinte állandó problémaként  

jelentkezik az r..lektroteChnikai szerdai gyakorlatok iselyes,korezQ—  

rü 

 

és hatékony módszero. A válasz az 'Sraleirfasok gyü jteaanán° yróben közölt  

leglalko$deai tervekre való utalásokban merül ki. U y érzcm,has ► ezeket  

a tervee ►staket pontról  pontra aegvalósit juk, amire a letöbb gyasskor—  

lati foil al : ozáast oktató  nevelő törekszik iis,nem oldja mag az elektro  

tedimAkai szerelési arikorlatok lényegesen hatAkonvebb oktatteit.  

lielütt a psailémAkes rámutatnák,néczük meg a felmérés eredménye.  

MAW 1-2.ttiblázatot a 7.oldalon./  

Az 1. tt3abl.á.aat a 610 tanuló, a 2.táblézat a 62 tanuló hikavaló$z,i—  

niiség adatait tartalma.zme az tit felmérő  kérdés alapigin.As utol,altó  

oszlop órtékei a hibaaRvela3aea:inüség/PSj vagy a jalrtaegdgminaaSeiglaV 
 

9zózalékr+t tejezifa.ki a sorok a.lapja3an.A két táblázateutolsó lera a  

pg es ~~  összegét mutatja,anely minden  esetben 1©o.  
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`ni116. 	Al.ternatiy 
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Csengő ós  
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MONINNO Atlas  

,...i  

Fiu/x/ 

Lány/x/54,5o 

F. e~.u+  ] 	 iy  
/s/  

? PH/ ♦ ,  

Jm  
loo-pH  _c  P~ +Jtn  

. 

26,3o 

8o , 8o 

40 ,4o 

591" 59 

Loco  

65,27   

81,68 

146,95 

73,48 

2' ,52 

,~*.► 
- 

iOO, 

IMO  

158,59 

79,29 

2o,71 

loo,- 

57, 89 

96,4o 

154,29 

77,15 

22,85 

loo,- 

61, o4 

loo,-  

16104 

8o ,52 

19,48  

loo,- 
..: 

101.29 

4101•411  

7o1,67 

35o,84 

249,16 

5,1400.. 

94,116 
 

114.4141  

14o,32  

7o,16  

29 984   

loo,-  
. 

Jm 

1  P i.;+-Jm  

46,32 

53,68 

loo s-  

87,65 

12,35 

1o0,- 

41344 

16,86 

loo ,-  

akhas 

191" 

?Wee.  

89.65 

lo06 

loo,- 

387,01 

112,99  

5oo,- 

77,4o  

22,6o  

loa,- 	y  

/x/ az OPI Politechnikai Tessolik‘től átvett adatok./  

A két táblázat PH  értiata& f e11ir6 kériileók/`tiramk ör, (')hm-türvbnye stb.,  

alapján történő öaaze.basonl.itásautján me,1111apith4xtjuk,hogy az eltérés az  

elemzés szempontjából e1hanyafOLIlató,vayia a mi a reprezentativ mintavé-

telre vonatkozik/a 610 főre,%A4OUlbelül ugyanolyan mértékben vonatkoztat-

ható a 62 fős mintára i€3.  

Ha a két táblázat Jm eit,asaz a ieijesitmén,y értékeit összehasonlitjuk,  

akkor azt kell 1011012ap:itAnunk,hogy a tanulók öt kérdiSro adott össztel-  

jesitffiénye/29,84 % és 22,60 4 nagyon gyen6e,c.lfogadhattatlin. Csupán az  

áramkör szerelési rajzának elkószit4. ,ében mutattak fel neat  aredmén,,~vt,  

amit kettes oszté.lyaattal lehet minősiteni./Vö. tft.Aspston professzor és  

munkatársai 	11141011apiiatt d.ekódoldel rendss*rral  a Kozr2oveló a,197o . /  
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A üQ4odc►=.tasnak az e►  bass6s1tist as  ‚• oeztfa.I.yoe ~hingtat►"  

sstls, alapján alakalt 	aaelymt as* Whet  sseebsai%s,r~a 	ós adap•  

tálni minden tárgy témájára. A teltilWMk erear~.-nyeit csupén viszo-

nyitom esektiea a kategóriákhoz. A  pako.rlati tapasztalatunk azonbáIn  
as,  ,gegy az elektrotechnikai szerelés tuda941  végreha  j  as=:c ®E;:;düb-  
imateam alacsony Bainvonalu, az idt,yonatkvzó elektromosságtani ie•• 
IMIOOteítMk meg az 50 %-.át sem tudják a tanulók. : miatt a :izezeléld.  

gatataig;*tok tervezésébe, az áramFwbr differenciált aikalaasiaébr- nog  

lobot  Omit  isevonni. A legt :.b:r esetben a tanulói ;;y.sKriattk tanári Irr•  

zetées101, ut;fanZé.sszerüen f{,lgnak le.  

Ezt a nag;,rfoku ered.st ►~rytelensápt a ha.,ko,093osan .kiaáakitgp  

módsserels:  tbkéletes vigielmsajtáalqs ►al, vas, amok  esisxoltaob zot'májá.  
va]. nem tudjuk korigálni, vagy a hnLéi,anyaktyt elfogadható mbrtbkben  
,ktaVe2.rai. It*  parális módszerbeli és szemléletmódbeli változásra  

van  sziikmig• Fs  a küralsrs;igy acif;a az inditéiwot asra,  boa  az elek€,ro-  

tschni:si sserelési <r  azsorlatokka,l igéagresEbben fot;lalkozzum, kisér-  

leti vi'sgálstnak vessem slá.  

. 	. 3.  

a./ As elektrotechnikai ozerelósi ;;yetorlatok oktatása a ~  

FffoaánJoJt didaktikai elvek alapján :.brtiniks tiserint minden fo6lal-  

kosr.áta két si#ri► tagolódikst 414 ioaametteaaslöna és al.kalIMtatü tasisáw  

ra.  kit tézison uulü:l meghatározott i►8 mind r uaartason mozzanatok  

szel•epelnek. Az i,: :fieretstOsait fázisa Agy tnglódika A munkadarab  

tij.je►, jeletitásé .;c:; aq„YAgat olli+lez#,tisinek módja Ofastersztamok és a  

venk végezhető kon.rót aiveletek/t r munkadarab lajza imahelyrajz,  

va .y müszaki rajz/i a m.ilvelet looiksi rendje.  

Az alkalmazás 	már nem ennyire tagolt, epsiku gyakcorláa«-  

ask mondhatjuk. 1 n-velöl  va y xeSle Ltebb kiissé,_;u tanuló b::aiutatja 
 

a  aiikeleeket, éa a tanulók uts`irizóssal, próu. :l-szc:rencsc mbcí:.,zeróvLl  

bajtjak vigre. Szükség sskrii.nt Korrekcióra is aorge.>rül.  
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:sefe jezii soas;aaat az értékelés. A z elkészült munkadarabot a tsane.  
16k őnértíkslis a.tspj#n az at érdaa‘egr valeielyifsébe soroljiik be. A  

nevelö as eaki&  bateerolépet elleacírzi, kelybenbayja vaGy m6uositja,  
és a végső éllqirotaak aag,fMlel$on as árasSjagyet a naplóba bei.r  ja.  

AS óralelrások gyü jtetaénye oimü könyv meg,j+alen,ése után ujabb óxté-  

keléei sidszer ls tseelponosodott. A nevelő a wqksudarabokat awaenként  

Maim veszi, és a ildiantipitg4lt  a:lap,bn esesttál,yoxza.  

Est a ttuttaukosetl, foléiaiLée3t erőszakoltan alkaltaazzák az eloktro—  

teQhnikai szereiőogyekorlatokba.n. Pedig ezcknek a foglalkozásoknak  

~áa f®lóp3.t:éreüekSek k011 lenni.a, mint a hagyományos tantárgyak  ke- 

klalahelt #ausls+Ift. ► Gsak éppen azt nem tudjuk, ho6y milye-

nek l.epr#nek ezek a teelmlkozéstipusok.  

Ei a szerkezeti felOpitéa első pillaue►tba4  szimpatikuaAak 14464  

sort  rest a látazat,ot kelti, hogy  minden gyakorlatnak, a milveletek  
eivé►geéséMrk f`a,ltártuk és measesstetttik as elméleti alapjaiilti Azon-

ban  ez koréntrei.ncs 167* A  jvi,ttntkasa probiéaéklca a II./ :.'e jezetben  
a ki.aerletek Jovial Oassat.érek. Most ttsuptbs egyetlen észrevételt  

kiX+inok t#skamliteni a két fázi.aael. kapcaolatban. Az edaigi pedaGo ° iai  

iq►skoolatestban az i.tlsimmtsisessöe l*sérul a müvelet logikai oarrEnd -  

011ek a  me►gAllapitialM'ala dis az alka}Mazils fázisához a legtöbb eset—

bee  semmi k#igOr.  :ini;ha az alkaltzaliias aortal az Ismereteknek nem vo:t.nu  
e1010,öptik. awi,ntha az alkalmazás nem bavitená s alogifav.; issoretekct.  

Ugly  t#inik,r  bogy a két fázis mereven, clkü.lániil eal1list4l4 Ez as izo■  

i.ái.tsbg pedig komoly veszélyeket rejt asefibia  

o./ As elektroteohnikaei szerelési gyakorlatokra i.e veastkozik  

Ku+drjaveam slabi megáll.apitásat "Egyes iskolák murak4éna.k a tanul—  
m n.yK►#6sa i! +epc:oi=:lis neveléslélnktani kutatások azt mutatják, bogy  

a politechnikai oktatásba helyenként mechanimus átveszik a tudomá—  

nyoa ala,piameacetek e].so.jás,ittsal.ra alkalmazott  oktatási módzratcot  
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6s eljérésokat. 1-.bten az esetben a ::Jakorlati miiv,letek végrebaj. 

Láát teljes egászében a tania$ szabályozza. A muszaki ieladatok meg. 

olJár4i módjainak vészlvtes elmaaarázása, az alkatrészek 

va.zy me6adott munka utani k6:3zitóse 11b62 	iti elő, by a tanulók 

jártassá váljanak iomereteik önálló gyakoriati alkalmazásában, ni- 

szen ;Ivan körülmándek között semmi azilkséodk sines erre." 

nay, 117. old./ 

A .Lenti la;;.zet azt a gyaiekovlati tapcIsztalatunk: 	masz4a la, 

amit a , 7yrir.orlati fo L lkai,ortisort latitaklaa  Or,4vezt-Ifepl Rodort,..rat,k 
monatmic• :ritioka ia6a5sfe.r.at,k a jelleamöje „Iz o  or a foglalkozás mirk-

den mozzant a t,anar lranyitja, diktálj, a vumect, aL altala msg. 

szövcozett /vaa Ucmut-atott/ 1jarásokmódok, loikai orrendek az 

egyetlen helyes megoldási lehetösé, amit a tanulöknak követnlölt 

kell. Fz a tul mereN, 6s allandósult módszer azt eredmenyezi, bogy 

egyrészt a tanulók tudatéb n kial kult ismeretrendszerek verbilliban 

ro6ződnek és izolálódnakt máliAszt a gyakorlatok - mint játassé.ok, 

va-,y készatigeL 	nyers erő 6G izomkoordinációk mecnanlkuoan kiala- 

k uott renuszerelvé válnak. A 	vend' cr között ninua kapcsolat. 

"-A polltechnikai kébagl .cojmából követkczik, 	alL ncmcsak a 

iQii. Lermald munkában való részvétel, nklicsak ,yakolIati kópzés, 

mint ahoy aokan tondoljék, ban Umeleti képzés iss 

,-.4124taatt 3,114.71" /Dr. kloston, 1970. 96. olti./ 

c./ A sz4-relési ,yakorlatok ténylc, ges vé6rehajtaailban 

Wt jartassag önmaGában véve eItcwAdhatb *lint van. A jellemzo. 

jc azunuan az, or minden taaf.ox:lati cuelekés a tanar .tal nee. 

allupitott adveleti :Jos:rend, alapján zajlik le, Uhát iiőalorit. 

inu alslján. Ahol a neveiők iLle6ilatet tozzusk ca, hogy a ttlptulók 

LI K  ha3ts64 e, .e a .,. ladat megoldáááts belső algoritmet konstrt 

aljanak, vyi& készi,Jék 	teviikeuysez miiveUti oorraWjet, Ott 
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egymás tevékenységének a"lemásoléea",, va,,.:,y  a "probál .,;atás" módoze—  

re lép előtérbe. E$ pedi az oktatási és képzési folyamatot nayon  

eXnyta,jt jai  óe a nevelés eveclm~.Rqyét is bizony úalanni teszi.  

I1,r/ A uxerelási gyakorlatok speciál's Ilekt;rcacchnikll_;a122—  

t ~ k~ 	 ° kl.vánnak me;da#, A s$erkesztó si  

Viala.tok, eaftlyek arra .l+snaánek bivatva, notjy.  a tánylegOS gyakorla-

tot iráuyitsaáak, előre megadott /a tanár által a tilolaksa tag,  dipára  

nagyalakban elkészitett/ ior.ltatfai7a, sémában kerülnek a tanulók szeme  

4114 Maelyeket zr lestöbb esetben nem értenek  met,  és tzarrt nem is  

tugoilk real.iza3.n1.. udkszor aszab ,ványos ele:ktretechnik:Y.i rajzi eleme-

ket sem ismerik, mechanikusan rajzol34 le * aagyalaku,a  szemléltető  

vrsr:la:,ra ~ zokat.  

e./ rgyoagy alssrrslisi gyakorlatmál  

a ioladat~,aegöldá.solr nee  kapasctlődnak az elcigii to1y amatoithoz, mind—  

e;7ik el3znóe,yként kerül a tanulók elé, emiatt elszis.,etelOdn.ek az  

összetartozó foalmak, nem :13ku1 ki a tanulók tudatában r3z eyes  

technológiai i'olyam.tok rendszere, és  as owes rendszerek sem Allnak  

össze egységes e ,ós4A. A rendszerképzés szinvonaalFa na.,:,,yon alacsony  

vacj hézagos. ='2 p.ecl1111 t "et,$zerzett ismeretek és ;;y_a'vzorlatok elfe--  

le jtéséne.s hiiséges Mbábája".  

f./ A  JANAMit  tantárAvbsa  tanult elektromosságtani alapfogalma-

kat /Ara.akör, sororr-, pérhuzamoe-- és ve;gyeskak esül.áe/ ua kezeljhke  

mint tudott és alkaliali#era képes ismereteket. "Ott taanultálCS  itt  

tudniok kell" -- szemlélet uralkodik. A felmérés erc:dmasyyei óppc:n as  

c:l.lenkrzőjó t, igen kormoly üiátiyoseágoi€ meglótét tárják t0010 E  meta4.  

vci hiáayoas46 miatt a  legtü bta tanulóná3, birzora rytalaxaawég keletlpisik  
egy—egy —eGy iechnológiai i'olyamat megtervezésbbeöt  vagy a  tevékeuy9661  

sor végreha;jtésában, állandó nevelői sQgitoégre szorulnak.  



is/ As  el5bbi megállapité.s vonaikozik az (-,?.;yes szere? vnvek  

Adostesisé YcÜll.onoöso  kapcsolók stb./ alkal.maZé.sá.ra is. Pl.:  As ato  

tOSIAMiiiiirk4)01411AM sém1446 agy tervsStetik 	huL;y az  alv+ernatZv-►  

koompu szerkczet .ika és a megalkótandó itramkörben set. ; ltöt~ sze—  

sopirla a *maul* mat  sem  tudnak, A sablonos padasáiai A.j éré.; ok  

Jellemzik stimOlüsolt abdszenkEt.  

h./ ALmandolk.odési Süvelst0  kcásüi az anal.izist és szintézist  

egriétstál elszakitva gys.i.oroltatSilki A többi má:veletre véletlens$e—  

rüen kerö,l sor,  emiatt az érteZa #evékenyséek szíik terültitre kor—  

lé.tozácinak. N1 a körillmany a kombiall.Amokomatruélá képesség kib4at s.—  

koz<<sát gétolja• Az értelmi képességsk fejlesztése nines megtervezve  

az egyes lagia.i.kozésokon, csupén a tátgyi cél megvalosít ~ sét tekin-

tik  e ;y+stlen feladatnak.  

Az  elektrotechnikai i ~zerelési gyakorlatokra vonatkozó jeLtemzc,—  

ket. sajét 6yatsorlati Lap szt$lratomt►ói, gyakorlati lo6].alkuzás :xza—  

kos kart+k~+aak&al éá ezak±elüg,yelökkel táactént k.onzuitáoió ured.xaé«-  

sr►iből e tialemint as os Oralei.rások yi3 jCemnyéböl is Mani  

í'oly+birsiuRDkbál GyU jtvtten esze. /L1.:;.sd a Munka  és Iskola, ihri1loss•  

lati fo3Se►3.k.ozés c. folyóiratokban az irocialomje  y :ókbst 0400161;11  

cikkeket./  

Ez a széles bazis ós az I./ 2. poni; alatt jel.l:.mzett slmemony—  

foku hatékoaység érlelte me g  ‚ennem véGső soron azt a  r: ondolatat,  

hoey kisérletileg va.ts ►szo3.  jak az elOt  Mink  alló szerelési 6ya:orla—  

tokbari mutatkos8 problémákra.  
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TT. 	7" 	.7 ?" 	17!T 

-4z elektrotechnikai szerelési gyakorlat oktatA sának problémái, 

ezek vizsí-fil.ata kisérlettel. 

A mi ideálunk nem a nyers fizikaf, mun- 
ka,harzem az elméleti tudáetiaeezaki 
isaereteket, táné11ó littáolkAQAst, ozer-- 
vezé4t ir;c;nylŰ fizikai munka. " 

/;`<rd,r;oston, 197o. 13o.old./ 

1. 
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1./A  vizsni.1 4zr.dó nroblőmic.  

A  visogálandG problémitkat a következőkben iaiOM+onaláóms  

a../ áie,órletem során elsősorban arra szaretmék fénjt deriteni,  
htvv a s4ere4si a 	/tarimLnet szerin—  

ui ha,cyomán„yos n.losztársa és 62abeosztitaa/ alkalmas -e area, 110,;y  
alapját képezze a hatékonyabo oktató—nevelő munkának. t3,,y gondolom,  
ho,.,y a s  truk#;ttréaról : :ffüjtött tapasztalatok — amelyek mejhatározott  

kisérleti .. ok:tatáef.iti'olyamatban zaj3.ar ►: .-k le —, Lgyben a fcrlo,lk.ozás  

°z roc  ~en  

belül tleiideildhdtt as alkalmazott M.dsAe21. vga„ mbd1xerkgsM1.nAcipk  

ze .epe is.  

b./ rb.iilöa vizsGálati szc;moontnak iekime;m az : 1m~ let 	 
és ~kölosOntiatésénta  érvéxx;;rQs.ilését, a  

kapcsolat M¢:texemtéLléne;  k nzükségamerüs4zét, amelytől az ismeretek  
ressiseerezéeét, a aakorlés elméleti mewl pozé.sát és mindkett6 azi—  

Lirdságát várom. Ugy gondolom, hop  az a  vizs6é].vdási szempont fel—  
ilörja a iirziklinal való  kapcsolat jelentőségét és az € lsőcile ;el3en  

ktkieMtttott abLsztraltt fogalmak aibledla;;os absztrakttcsióin=;.k lc:hetö--  

eft* As.  Itt d®rii.lbet fény a tr"chtiolócl.xai iolfams.tiok c.iym6.ara épü.--  
l4441rrk4 a struktora felépitgséne:k kisgrleti uton igazolt rend. .zeré—  
rcj. aéz ukt;atésbma nem elszirc:telt ismereteket 	banes  íAle—  
retrenciszereket kívánunk elsajtétitts.tni a tanulókkal." /lielemen,1967.  

263. old./  

ct./ Az slatERIAMANOLINas  amely aagilba sii.riti a :32ere1éeré  vo-- 

t~ax ~ko2ó imaereteklrt +As Missidapesza a gyaktirl,.atot, bajé.tos haA;salyt  
kap ebben a mtuakaae ►ibc:n« *mitt  vízsgé.Iataianak; e.:;yik lényeges e1emé3t  
képezi, am-.ly a konkrét é8 absztrakt Csel ,.. kvéet us&zeka,p69O3ja.  

Továbbá a tiny*  imaoretek és ,jé.v vassáF kialak.ultiftak folya—  

matw.bma a zog{~©lkocl lc: h~ .. ségeit is vissgálni  

in@i, vaoyis .;. ;aoncitlit.0 Alsi mUveletek jellegéti, kialakulások rendaak?rét  
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Its alkotja kisérletem gerineót. 

leltótelezhető l  hogy a kisérletl vizsejllódás espib elure nem 

lAtbató feats. kérdéseket 41, felezinre hos t  aftlyekkal 4. a fÓ vizs-
gáládási feladatOk llsett UMW aállkkal pairhassmosaa alintén 1'06*. 

lakozoms lasegéist 40 gems** tissraSek tekintem. 
2./  A kisisletellit 4413a ás  jellfte. 
A kiArlet ealjas bbcy kisérleti tapaszUdAtet elemzése ut4iin a 

II*/ fejezetben felvetett problibikbriASS olyan pedag6glatopszieho-

16401 elviket, Módszereket térjak t.1, aMelyLk a hagyományos oktató-

001.16 silks szervezési kórdéseit, awv0444 módszt.reit és hatékony-

*WS a jelealesiSil hatékonyabban gasSintilják. 

• tekintettel a,ia, how sok olyan nyitoJ, kárdés Alit elettes es 
elekLrqrteohnikai szerelssel kaposolatban, aMelyekre tAsegesen veg. 

zett kiserlet ali4tt /oktatási kiserletbe*/ MS tudtam volna apró 

rés-letekre vonatkosóan in meonyurtató aciatokat ussza,74teni Os 

je,;yzokbmvile t; rbgziteni, ezért a kiserleteinet két formában bonyo-

litotteli Jat 
3aJ TénymegA3.lapit6 /konstati16/ és 

Oktató-klatmlet form4ában* "Az okte$644144040141t alkalms-

albeit vizsg4116dásaimbaa mindig megelbzte az iskolai ismore -tazerzés 

foliatiatiaskaegfimelése ás a megfelelő konstat416 kisérlet meg-

smorimOse.." /Magojavlonszkij..Menesinszkaja, 30. old./ A konsta.4. 

-416 kisimletet ket 	12 fő 7. osztályos és u t i* osztályos 

tanulóval litsymiant *W.:4es el. a 7. osztályos tanulókkal 1968. 

szpt...okt.-bant  a 8. osztályosokkal 1966* dec. ás 1969. Ass* Wasp. 
ban. A o* osztélyos kisérletet abban a id6penthan haj6sttalkilligme t  

amikor a tanulók fizikában már meiAserkedtek az aramkör fogalmával 

Os a kaposoliwi caó,lo4kal. A kisérltyt ewes fázisa/Ma a Lapasztalatok 

folyaliatee felhaszna16;Aval foglalkozási terveket dolsostss ki. 
Az oksatisi kigiglot 1970. jan.-maro.hónapban folyt Its 
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~ konstat61ó kisórlet terveaiii teladatai és a végrehajtás  

módja.  

~t A ki sérletet az j ellemzi  ibeer l e!`ol vtaté  
aakor aktivan előidézzük a  kfflönböző  
pszichikus  folyamatokat, é3 a kitiizőtt  
feladatMk megfelelően variáljuk azokat  
a f eltdite7.eket01101,0k közt  ezek a folya  
matoOlt lezaliandba  w 
/AeWdvl ens zki  j-tenc s i%tss zka  j a ,19111s  
25.old./  



~ 

taliiiialibUtibialiaLlidifo 
X./  

Ilitbari as  sitail StateWA MUM*  imaiSden-icbroJlt amagat a px:dam•  
Ostal j1t1eneösokat 11+lttlMlt visis4a. 	ilisirac *aria tioltagslnak  
amok*  aoasasataks /a Missaisa 	 *cna~a~ kpU6 6a ears*  

UMW  00fftrenGia6dt?tt renditzcage, 411e00t Witb vagy 	tóajet..  

ta ̀10109000 • s $0440iii ~~zi 	 laksafiesk"  

+alsoilleth Ss  a arsbodII►t karaselate. a alma  aloastaskt ia  

lees4fi  asolyek as  Oktatbsaelle1ő maim lag*NossotOlk fokozhat$14_ 40 . 

asysteaSsessak *ask a  aüae$sekst  v ttiv alabassigoSolassi6s. +NSr1 ►lrik  
aUsdiaIItagi lavasssea batalriaalja sivaissike  

Malt* SUSAN*  a*  galliW 	 _ 	ir#lustaaz■► 48  

•sasysisspessliti1 tésze;p&t itivilataa elakitebea as   gyacorlatbaa ego  

Imaketttal a  taaal4kkale  Usassakyasat kiviasa. bow a beastattU  
attairletbe beireas Alinulőkaale Won i r k,yu - 110111111.4iyaa *Ostia  st*S a11  
qcrzeti'1#laarstiik neat vv2t„ dlspaln ta,passt.alati tikayaanyanoú, sigio  

411011wsitek•  
~ Wee  Oaát aalizt +.isteot 	Sessaatilk kiairletela thParilata 

 

asst as aaalas 4i4h.n3Iai sassaldat p►sk.a.vlatott data0411114.11 ennek  
~ básaa Waft*  aiefirtts+in,t al.ka.lnsailitila 	V1allein7ert Szer int . 

NM a  #aIIa4.5ss sisy kelaeljaflt a +ppr9Mírlabat ata0.4°1as ikbaa. *Sat Saaszt,  
alsolsa tanul b aura tudott 111•10tre.aadasert,r MO a  tiz Jim  áraitoa  
thimajittlie3+$stit• AB elektri~rtilielika1 aSIMMISall 	SAMI 41104" 

 

1~4 viler  Srsr+asSais beaas i. isaateM ► jonfasessa asavnirat Ore  • . 

aalaalst't Sr palmate*  kftstés egralgase 'sr  sandalsat  how  as Nor.  

ate  asslarres4laSbea vaa a  attittlialarabb 4111114.nevt. 16 mtutisa kabiallok  
giabilatile US a  sat ispeksaia aosvocisrd ►iNaat.  



Hatloulyot.ní k.ivánom, hogy a  kon;rtatélíti kisérlA olőt t  httrot3  
/41vé1ó i  közepes és gyenge 41ta],án.os tanulmégri eredményt  

tanulóval n ki::érlet három tillifAMsk elsajátitlatbse..:fit kipróbáltam,  

do aa3.utdn az eredm&ryk b:l,sVaté* voltak ,  az itt szerzett tapaaata-  

1 1tokat is  lclha.azuá.tva ősszeéllitottam a  loglalkozások részletes  

lematikhjá:t:.  

A kisérlethez az 1./ száma 	láthat+b Szereláű000zt;  áxlf.tofir 

tam össze. A 2./ 4;zdmu kép a kövLtkL:zú eloktrorita:chuikai s3üi:relvé-  

ayeket át,rózr:ljaa iét ab,. Le;1ep t  két e:b,r  törpefoglalat 466éíkkelé billow  

rom ubr kétutas, háwoa dbr Impitaa i:.a ►pcsol6 és tizenkét vozet‘k•  

/Lr~•.sd a 19. oldalon l./ és 2./  U.  képet./  

A r:iserlet tartama tanulúnkémt 3x2 óra, amit hdron hét alatt tar-  
tottam meg egy-eg;yy tanulóval, hogy az isa ►~ s e  tek " Orlelőué  se" a ha-  

V;;yocr4 ~~v  vs ;;,;rakolrati >áogl.alkozo. időbeosztásához l'azodjék. Az egy-

hetes pauza alatt az Llaaj€ctitott iuraiteretek hasonló  vbltozá:3on rat:n-  

nek rat, mint a .ya e~.orlati io.,;la.l.kozác;on :..zerzQ tt i,..meretek.  

x. a LIE:lilko áso , psfa~,~~ a~r, 16 ése 	.K.sx.-eEc  

tevékenyére  i.  

A kétbrá,a foglalkozások: tllmkörei és a kisóx:leti besxél6c;yéa szer-

kezeti ielépitdsé7, az 	szerint tc : rvc;zte;a meg:  
Megjelölöm azokat a célokat és f'Eladatrondez+arNcet, amelyeket  

o,;~-eg fogolaikoziAson elra?.a:~k érniA /A./, Rijd réssleter;en MiNteave-  

,:+em a -trámyllt8lllapitó 	lojkai rar:djsbt /D*/+► Makes * legim  

sorrendhez kapcsolom tuoss4 az tayets 	uzelM►l„;rek /továb-.  

biak:ban. !WM./  válasadait, mégpedig smeaKat a jellemző vilzazokatio a-  

melyek a 8. osztályos tano.lokkal folyta.to üt tény1Msillapitó UMW.  

let célját és teladatait met1ltÁroz.2ák. A tcxpassttaltitok elc,cazéll0 és  

értókolése alapjét képezi a 8.osztá47os konatatál6- és az est khl►eté  

oktatási kiséae: y tartalmi problöisköreinQk.  



1. sz.kLpi t+' ektrotechnikai szerendoboz 

2. sz.kép s ek trot ec.hnikai szerelvények 



Első faelteMaz4a , 

d4 Wade  
a*/ iramkör 	elektremle Laerelvóxtyckbül sómasaerü 

ábrósolisa, elleareő tttlajdonsá ~°ainiit ~éltetile val ~ sáGbF.zn be  
rujstbeni eondolkodisl sikon történő *melesalmasiss*  

b./ ko:slaaks Árami'urrá.e eo  vezatőlt# lóopa /mint !'wasató/, avs—  
tal9.«rltcapu, Ac'amkös°•  

a./  Gondolkodási te:vtAienyit p 	analisie-9ziAttz.l.s,  
szabálynLeriieó ~, ti~~lvipys::e 	való  bevezetés,  ~azuk 
fe li+swlrréae,  a~ka~~, irány to~s~n 8n6.1lóan.  

41e, Rajzi ábrksoU MMW  

iramforrások /telep/  

~—®--- 
.1,44 seas  MO  

e./ Mddsserek: neVelőí irinyitas azüsé  
mat;yarásattal, rajzai ~.~bt tanulói 
rázc~lás;  probléma--mc~ :.:;~ Ondolisoctásra  
du:tiv követkiMttetéai  ~xrel. 

~~  el~Ya+M►l.e8sfc. t ~~lidoboz, Nerelvil relc, elektrotett~ l. 

'j./ A  l~~ilylrleti i~ ess~lsetés t~cnetrQ~zd:ie: r~~ ~~ srrrrr i~ ~ 	~ W r rr ~wr 

I./  evezetőo,  .a.....liss  

1. i  ap;saz talat: ,  yű jtyit 	tromps—  j átékokról /rlsíkrásb ~,~éppisz toly,  
villany vauut

~ 
etl./,  el* 	s  $d9tarta8i  eszközökről  /vasalb re 

 
— 

zuó , k®~yérrpritó stb /,~ 	~ i~ é ;itE sérbl /Qailll~o asztali— 
lamps  ®Wb.l, háztartási  , peir8l 

 

 horazivó t  padlókefélő n tb4. Bask  
je].entósé4)ről, milkvd6eá.s61 ss+émoltatvm be a K.sz.—t.  

2. A  azerc>14,doboz bomite.töoi során az 

	

 
o~ 	

c:ae s ~~ 
tuaatositom: a t 	AS  nve  azo4oaitésésM trr~ Iowa.  sift‚  
bevcn sával. A  f ~k 	

~ 
 

 t:;rtalai jc, ~,yei~ Mbben a saszaa:.,tban ~  
nem expocaiatat:om.  

	

-;;lve 	• old~a.  

beautatássel ,  szt;relén, a.b-
uktiv és de- 

l. A  SIOSOlódobosaban 1  
mut~ 	 ezt~►itt~l ia a 
ké 	olyan  

den vil 	. tJ ,. 4r mond jukt  

seerelV'a7ektből /a eserelvi 	te 
hot a segfelelő név kapoadolódjék/  

i ealkbst; ami az u j jelt. asekrón7e-
3je1iszokréz yy— ii ai  vas,  asztali—lámpa.  

2. A sserelvtrvckböl a K.sz. elkészíti as asstalfrlimpát.  
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3. Rajzold le, amit ö€sszeatz0te1t'l és amid  1164 am egyes rajzi  
elemeszet.  

2. sz. rajz  

lrrcnpa  

"drót" /ja°ritome huzal/  

NISimbiispa+elesa"  

A 	 ~~~ t,~
t l U Ciab^a  66 hasps  reeséd 1:oL- 

flájdba l 	 ívánt á  K•az.~ ől 
 

4. Miért ég a ló Spa? A  K. as. tén4ysz erüen  016164414 A  zsr~ bi óm,pc~- 
~leQ egyik  ré 	~a lámpa egyik sarkáhirz, a 	t a 1, , . , .a má'-  
aik markáhvz 	 ./~~-z i;;ar 	tén,yezerü. t  a való 	1i le je z ki./  
A koaatatálá 	be bevont ~j. oaztélyoa t+satuló~  fogalMlasaték 
sag a jc lE neá.06e A tényszc rü e t ~izonioan é1éNl' esen a ponton a "  tür-  
vg~szeriiaég"  ran:,jéra kell e~m, mive& fiffi a törvépyszerüsitg-  
mint alapfogaloei - as elektroAe4tuai4ai 6660elésc gyakorlatokban Ei.-  
indulási alap sserepét tvlti tile*  

5. I lemaz .ük az anutalt-limej0 ácez.-lyele közösen!  

a./ A" ,+meÓlAmpasl j~l~f  ~NS~it a ~lgedd ~ci érinted  neg.  
Mit  érael? Bis~dergé~et .  rstalastict a 1E.es. eisellLja./ Ezt 3 di-  
zse ést a benne  keletkezett  á~lam okozza. As ~+rr~1E y eg<yi.k  rézleme-
zen 

 
~aarkon/ kifolyik, mintha viz volna, a elveden átfulylk /bi-  

anergést okon/ e  és  a e~fuslic ~ vis~ 	. /lsaeket a sestina. 
pi.tásokat saes a fokon a l~l►eitIi►teesst 	el./Est a  körfor ~;~ist 
esakited ss 

~
y , ho ~  *ask as  e~lc ~e~z  érintsd  a  nyelved.  

Erzed-e az 
 

 hatását? Nest. now  16st az áram köíforgisét meg•-  
azakit4tteus. l[•sz.s a zaeblámpaeles t  fejleszt, is  ha a  két  
sarkot $a szei bt jiik, az áram egyik  sarokból vezetőn keresztül g ma-  
eisn: sarkon vl.sszatulyik.  

ftilyen az elem bQlsep? <.órd #!l. MONOilepitja - három rispRből  
/javitoett elemből/ (Ail. ...ehl,►t a anuoblémpaelem~  elnevezés helyes?  
Nem. Miért? Nert; hares elea  van  IMOaw. Ua mondjuk t0lep. g.sz.  i  ez  
ie jlefsti az áramot* Arm/am/auk sondjuk. K.az.= Zger., mivA tiar-  
rom eleiből áll AMR zaeblán~,~aelem hanem zsebldcapatele a ~ lyes 
elnevezés.  /A  következtetési  1l~neo~atbt..n me ~•i,~ mert fop~~~kkal he-
lyesen jut el a  

 
sMbléapa-Lelep io~almilhoz./ Mi fe jlees~4 ~ en. 

ktvüi áramot?  K. t 	 er ,amü/, :erékpár-d3na ~ fg~er 
 
á- 

tos/ e /edukoióe~elyanat/ 
 

 S..ySrr 	erőeplést a 
K. sÓ •~AN* 

  ♦ 
A bho  z  naming* ts~  
laicísban as utoia  a v  
llly~en t► ~.ltó-.táblfig&  

külünbözö éram orrezokban keletkezett ósr►m?  
Léké  ben na  cjobb /ette/  APOs folyik.  

nom. ásevelc t Helyesen assiod, a  
zeték érintése éle  mosiélyeee tilolt  

C •/ 



C./~+~''_. < i t  ~ 
vezetheti .  ' *0  
a 'cozen, 	~ test  
életveazélyesi tiloaii  
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bs,/ Wag 114446440h6, a ff. az. 1e4a1141,a•  

141441145 1414ia16 avits  
1010404-lusal  
*gy3k marok  

M~talá 
sarok  

3. sz. rajz  
t.;zür}ak; szerint foltárt lautpán szemléltetem. Mutasd mug az áram  
felyá3át.  

zetétf M► I ca aaar .  
í.et a tényeket, a K•sz.  
s.letp j án. /Az gas  s o  
találkoztál agerbbb  

A K. sn. megalmpit  ja a foglal,att szarke*  
kal-CSialatát # 	alat ~~N~al. /~:.x ~a- 

önállóan  á~Llup~.t ~  a 	foglalat  
ult: án is v glgse az ttj j  ával. ~l 
? ~ .sla.t LE~ká:~61C1k~öA, utcán. /tioduk- 

~~tja a dr{~tot /huzalra jsvitosa/• ~ 
.! a nyelvem. Csak a n;yylvad? K.mse$  
NevilAs erőaéramts vezetők órintóai  

sl. sz. az asstal.i.s  
cotd*Imarűl tanutliakst, /Irr-  

á~~ti a 	lit /ciedtak4:.ó/. 
fOlyiiit mutassa meg és s :ó—  

#1Wrtbály konkrét alapF:letuoi./  

/0410$044 62 ol;yan kapcaolástt eiiilylaa van áraatforríui, vezf3tö é3  

~tc~, áramttörtiek mond uk.  /A$  egyes fogalmakat konkrétan  is 
. : : er~ a  tokon  az ~~r togalmát a nevelő  fogalmazza msg,  

ezáltal bt.vezutl, 4 ,K.410.04 4: #subilyoa iowaloaalkotógba./ Mondd  
raeg, mi  $ziisi 	*4  áraa cőr létsebos ósához?  Lama  Araaforrés, 
vezető t  lsp* 

 ~~ 
	csoláfln. /As árascör lényeges jegyeinek  a 

meál3 apitá aa./ 	es$okapeaolt bramkörben g 

 
 a lámpa. Nevmlct  

Mit mondunk tramk5rstek? K.s9z.i A  szabályos áefinicibt Amondja.  

III./ 1,lel~rotcobg,~t~ks ioizLelyrnc~:  

1. Az asrztal,to»lém,pát össze sze 	l©► is ra zoitad uy, :sho 4 y  
e.ló ~a  °•ban látod. ? ~  -_}.° ezer~b ~ 	het ra zc~lni 41 ~-~an 

kel, amiket a  szakemberek találtak 	.. /3.. i,~~s  

4. sz. raja  

V.A.. Ez áram—sz5glet, monaja. g eve lUt~.. ~ ~ .:domen ;ar ta,_41 fo-
lyásét. V.A.: arben halad t  tehát  ez is éraalkvr.  

6.  
1timpa 	w  ' °s e  z  -  re  
lekC .iői ' 	. cia4 €s ra jaDett i 
Arra  is 	totem, hoEt,y as Araa~  
VIA i+a kiMlkrje a bQmutatáet• " . 

 jelek-a v 	~ 	 c..~ 	~ 	 j 	~ J  
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~► Nil!'o~baa prabé:9.d 1emejsolni. K.  sz.-e  k raj  
::!: ~~n  az áramtorrás, vezetök, lé~a e la; 

~ 
 

alkalmazása — didukoiGe  
~!~rA• 

 

rajzai:  

=IN  

WC* 

j. 5Z4, 4.13yer 
	 6. sz. rajz  

3.  Lényeges á a~ny~iQn jegyek  megáll.apításas 
Lényes ne 	amforris, vezetők z°o~~- aszták; 
x,én;ye ~üelen  Arai  a fo,yyaastó ].óbre ~ tent, lent, jobbra stb.  

a vezetők  lebu3tneizs kör,gürbe, vacly ogyeaeE  
vonaluak.  

I`../ Válaazolii 474 alé40i 	/összc:foglaláz/.  

1• 11il.;y en 	áll as ámMlcör? /Szóbun a szabály verbális  
sssge*kilt *Ie+3./  

2. gyullad  ki a ~a? sa~;,y4~rásd t~$$  a  oaelekvése~!  

V.A.:  ~ a lámpa be van  kötve az ára*Dkb:.  
D.G.: Ha a telep  egyik sarkát a léeipa egyik  sarkéhoz, a telep  

másik sarkát, a lémpa mácsik sarkához kötöm. /Szóbata a  
~~b~  y ínr~.okol a  és megerü9itf:se tá~eg,yi szemlólo -t u-t-- 

3. Szereld is Amze! /i`$.~.+gyí oaelekvé4 utján tOrtiéBv me ~aeriieitéa. / 

4e  Rajzolj arar;.brt szabályos rajzi jelokkel. /A  szabály konkre--  
tizál.éAö rajzban./  

Y.A. rajza:  

%. sz. rajz  ~— 

(i)  
ANAWAL  AWylkozés:  
A./ Fs404atoXs  

a*/  Soros— és párhuzamos 'kapcsolás fls®ss©állitéislt MtveiXéayekb$1 
es  rajsbaa . Jellemző tulajdonságaik :~z~:o~. eltefi,éM, 	 . 	, , s kon  
t4rtén8 megfogalmazása. cselekvés ta4',oltoeGásalt tröv 	.. e ó0  
fc,k:. eatos Gyorsasága.  

b./ l±.r;yutan kape®elb **serape  az bucamk4:60011. /r o6alsna, szerkezete,  
f una:cia ja/.  

0./ Gondolkodáwi tevékenísóg fsjlsastéset klőzbek és ats  

zás varij:ciói. 



44 liajzi biarázoltill Zapcso16:  

o•/ IM4Asers hint el®ö io -jlalkoz6son.  

f tizeml.cezka Opek críaüról; aLa,;.;a vill  ~. nos-beren3ezóse i 
szerelődoboz 

 
 szerel 	i, elektro-t,echrii.kai rajzok.  

B./ A k.isérleti blsilaté3 "í'l i:aLtr(:.zG''  n.  

I./  ~~i IYr.rri ~~.~ 

1. a  tarnuitaíc 	ve -W.N, 12.1212ti;, ee.  

	

a./ ktajzo é,rasdDDrt ;  é8  mondd  ~ a léA~ ~ 	 i®u 
jcller~zöit. /A s~'i~él~r lelelevcuit~ ~s alkalsrl~~i 

b./ Lapee ~#  Össze  áram:ört t  ~sau1t~1 ~se~ .a MOW  vi- 
1 ~ 6 

 
 berendeeAOsels Mi.1J  en azonoss kot is  ~~11önu*j~ 	zt~~lsz? 

t• sr~ .s  Ez  a Lí~ itt vf~:~+n ix a  vazetékek  /falba.n/*  sea 	ló.  
Al áramforrást neat találom. Neve180 As é-ramlorréa val,wMlyi áarrim-  
fe jlmaztő telepen .►  ®rósaiibe3 - vs', osmua távvczetékas keresztül jut  
el a városba, as utoai vezetékeken keresztül a lakáabrw vezotik a fo-  
~~,aaactáat mérő órába. /L': erúm~i, tfivvez,etbk; élmény as utcai vese-  
.L#k.ek.ról, közvetlen szemlélet al.apjan tai,asztalat a villaay"roltúl./  
K.sss.s .A z éramot az er8atiübál a laJcssurk:su huzalok vesetik,  tehát a 
vill.ax jóran , utcai- óe Lávvozetéksken  át ~oll~jutok as e~h:~~a, mint  
áramforráshoz. ~':evslős Miben 	sik és ka.lönbüzik a kit iramkör?  
K.am.  s =A  z ún áraskvröm a  szobai *ilégitis ársacGrév ©1 	Lz ik 
abban ,  ho :,y mind  a két esetben ~~.-van as áretforrás,  vezető és  
fogyasztó. Az én áramkörömben nincs ga,pc3oló _mivel elolthatom a  
lift", 	ut~n  az 	Zs kül. ~inb®ig feltárár- 
M1t~~lvs A sserel o--1 ádéiiau tale 	t, ssereld be  
az ifOlkörőkbe. 4.9z.1 A z ftem4bybe be 	es,  sMg,rsakitót.  
/LAS' ). sz. rcépe n 2~, of  

2. A~ u.j ili~~lo~ a~ : ~erORitápr.  Kapcsolj  be  két  meszr~kitót. /k ,~d 
4. az.  bFua 	. a d '_:  oni  

Mi a kapcsoló _.zarepe 	rben? Xe 1 Aszal Uolthatomt a  
1#mpé►t♦ Ilevelös Gzak ale) 	t a kapo 	? K.zz.s i el is  

attoilajtfuli. `:e;►olós x 	az á,raok 	Sibejax vagy caegssem  

U./  hstbó a  +~ ~_7 4i 4V ► lr  g agrrn.  

a./ :Azerel$ össze éramkört ugy, hogy két  asob~ 	e' -  
~ lépaa .  A  K. B .  gondolkodik, próbálgatja 

 
 a sstlSOIASO s indokol-  

$a cselekvéseit. 6zereZásq ezt a képet mutat ja*  
N.A. rajza 	1 = k szoba 

0 	 2 a ~ik szoba  
3 = kapoGoló  

O 4 = Assalorráe  
5 = vos+stéK  
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3. 8z.képt Aramkíir egy  mesz: kit5va1 

4. ez.képt ramkör két mef6szkitóval 



10. oz. rajz  

12. ez. rajz  

b./ Iep4i1►ld be  a negszakitóti 8s mondd el tapt_:szLalo Úatctrat.  
_.SS.1 A ( psek. i~avelót Ril,pen a fényük? K .s$.t U~;yauo].yan 
fiaaetrea vil~,.~itnk, mintha  osa,ic egy  16mpa volna az dramk'rirben.  

0.1 Rajzold le az ö11l11e101ttelt áramkört. /6. sz. rajz./  

44/ A rajzon Wand 	~ iod0~ . 1~.8~5 . t Az Iran tom  
~~ 	t1141ben as 	~n g ~ 	,r NeVel. ~St A  lá~ n►koa az  

~~ ~i►tlaa~~4` ~EL. mz • i 	b * 	 olyan  k6►.ji+Ceollui~ ly- 
tn ~~z egész &rims átfolyik 	.iem 1 	

. . ,~s~.mtja/i  ~► 	t#~~ 
vagy soros  kaposold~ a~u.kt  ~iond~~. ast a osabe$lyt 6n rajszal  
zzemibltaod.  

e./ Alkalmazós m,aterisi!►zált cselakvésbr,n /rajzban/t ajzolj  

több 141p6val soros -kaposolést, vá.l.tozatos 'i orm#kban.  

V.A. SOW:  

9. •a. 1,tasj z  

11.1 os. rajz  

U .  Ste  mta;isaá►t  

° ® - 

    

    

T 	~ 

 

 

  

13. sz. raj*  

  

14. ez.rajs 
 

 

/ gye® 1. ■ 68.M6111 brestRn11ifi~~~~
~~i~~ .~tc

nek, mások cook fe~ 
az6 7.iúAaaca kéoeiti~e el a  omt 	1~  

f./ Kt a ®orbakapo polá.a ~~~~e Koss.*  Ugyan ; zon ára~rf~ds.  
oól. a  start  dr~.mkSrb ~:n  minden  3. 	a,z e,g6sz áram dti'olyik.  

it'  ~
./ Mondd el a soros--::~;or~►lá+r lip

~ 
 is lc~nye4t+~len  alone—

.ez.s lé~eg la je..~, ekt a fo~ra 	im 11~►am►ason yörbe,, v~ 
e saa vonalon vannak D#h 9i~ .  /A 	me s:i. emé  tr l é ee . J  l~~lelen  *woks okt +t f~santók aaMtt ~oe  tó vai;y 4dbb;  
a fogyasztók e:lhe •$6ee •.44s1 az Araakbrnél.  
a vesetl5k  hossza - miau as deamkba,nél.  
a Mt(aoaicitó bárhol !N►liaakodhet el.  



Ebből indul ki..  sal 	 a iii  

~ 

2. r~ho~ - kcancso1 4g.  /bben a  feladatcsoportban  analoia kö-
vetke$t en a

~
nyanya; 

 
 ..clLérása 	 <i fizikai  és szellemi  

teváknnysge  fol,,tautlt~ato:~~Zbbó. óáe gyora~abts6 vélik./  

a4,% Probál~o 3,;~ an áramkört rajzolni I~át laámpáva~.l.,  hogy egy—egy  
lémr,án  ea oaks áramnak csak a fele folyjék ét.  

b+r/ 1* ha—LAW  

H•: . ru jZa:  

l7. ::3z.  rajzs 	 lb. sz. raj s  
X.,zbcn est ap   szöveget mondja 6 3 skiatjMt 	 /1 • /az  Gram  fele az 
egyik  li~l  folyik, 

 
 másik  raise a adaik  

2. Al.:Wegaga: :;ajzol  j másfélét szabványrajzokkal.  

11.2. raj zait  

17. sz. raja  

 

lís. s$. x'ajst  

 

o./ t zt a 	laist p~buseaoe-~pceolás~  mondjuk.  
g. s It. s Ha az áramkk~  két limit  kaposo ok be  ugy, ho  dy az  Aram—
nak a jele az c aik lliiep+ésn, a Stalk fele  a  mads  ik lámpán folyik  át,  
akktsr ast paésrhuaamos kapcáoliSnak srssnd juis. /; lényeget megfogalmaz-
ta. Korrokcióval a szabályos fogaalAa aQgha4ArozásáhoL vcsetem a  
K•sa.—t./ A rajzaira nutatok, amelyek külenbözö kapoúolásoknt au—  
rázolnak. Közös nevük "kspcs;solés". A szabály se ;fo~;~► l.a~:za~Ana~l C)'  
böl a ~'ogaLOtiaól indu]~j U.  Alután : °ondei4  arra ~~, ho  , több la^~$,~~~a  
is lehet ca sia~akorben. Segiteé : g e~ a  következő szab ,  vt  soastruál.— 
ja meet  ~*spt. s Az  olyan  ka,pcssol~t :émelybon a 1=  o.:,    ~ '  az ,~, Gé asz €;r ~ aa— 
nak csak egy~:gy része  halad  at, p a~rhuasamoe-kapeaso ásnak mondjuk.  

d./  Lényeges  is l4 	lern je ~;yek r~eegg, r~3lapítássa.  K.sz.s  
Lényeges  jegyekDt~fodysnztok külön 'von, ion vannak;  

A SOgyaeztó clőtt a fő vonal egy ,nonLban.  
~4~~  ik, utána  al~gye a6af i 1• 
(A 	baEly megsAlsgesaáse :Jzóban, rajzra  
tsllissrsasá:odvago  

L/1AWOa busk* ftwa
Pro 

sztók mills, mint  a  soros -kz co-
fipgyssztök küliII vonstos  helyezkednek   : 

61. 
 

A 11904,14k hosaza .  mint as 6ramkárnél.  
A Mtssiitkitó csak a fő von.a.].on leilet,.  



mkt  : AlkaAllosis  
t~  Yat~rlax.S,zAált caslt~ yv4e ~~  ~  

	

`,

~.,.r,.,.~,,., 	- 	 - i...aa~~r■ 

~l~ teladdi L9./ RaSsolj touting.*  issmiAWMI ~ 1~ávia Lox~- 
~aa.6~,a.pcaolve« A szabály  alkalmas~~lit ~~i+~~ .~ekvésÜdn./  

	

Uego .iti á®s 	b./  M.. rr•o . j zas  

19. oz. i:ép  

c./ .:ondd cl u ;3or©o-k csQI.ás szabályéti / zub&i,.i  
rcaprüdukáláua ilöszóban./  

Uleodih feladata a./ Rajzolj tetozÜlet;ca c;raakárt nöff LAMOv;al  

	

isidelinattzo sa n 	01303,V. •  
1401ciés 	b*,/  
Soda'. ra3zat  

0 • oz. i ti;..j z 
	 21. oz. rajz  

©./ Mondd el a pg,rhuzamoe-ktapcoolits osr,e ►bó1yát!  

2. p szabály a4ao1411 . kapc4Qlások it, lkamerése:  

Ilingysn kapcsolódnak a foaasztó;: egymáshoz az AMOSr AommiarökbeA?  

	

22. a.3. rajz 	23.  

3. A$zabály alkalmazása konkrét feladatmegolúáscatt materializált  
o..zelabves fogmájában. _' alk 1=fJ •aCsoportot :-ozooari t  ,Á mae.lkat piarhu—  
4aAa4sa,a. kösd öss3ze. (sA két sza y konkrét alkalmazása ra  jsba,no  

a./ f®laáats 	b./ feladati  
6D 	 ® ~ 

1P (11P  

2~.~
~ s•  roils ~ .~ s. rajé  

~.~~. rnilne  



27. sz. rajs  

13. F.  raise.*  

26. as. rajz  

b./ 	ra3zas  
-~. 	  

 

4.  Szerelj őssze párhu2amos-k:.iposbiásty. 4 poaolci be az áramkört.  
Hit tapaestal.sz? Koss.* A lMmpék halványan kook. Miért? K.sz.  s Mert  
a lámpákon az árun:.. .:,1 csak ilpgy-e8y része folyik át.  
IV./  q sz 1 i~ kérci  e 	/összefo gl.aláa/.  

1. Ait ériúak :;Oro9- kek1:cao1áson? ,.sz.: .:.z olyan kapCsolást ;  ame1y-  
ben a beLbí,ött lámpákon az egész ár :,!m átfol;;ik s  soros-kapcsolásnak  
mondjuk. A  lén,ycgoo és linyeGveleQ jegyek megismétlése. /26-27.rajs./  

a./ B.K. ra:i2at 	 raizas  

2:d. sz. rajz 	 29. sz. rajz  

2. fat  értsünk párhuzamosa-kapcsoláson? Zc.l . s Az áramforrás egyik  

cerkából az cgéoü áram a  foyasztó feló folyik, mintha viz fenne. lz  
sgyik, a másik és M,  harmadik limpa felé már cs6k egy.mecy része folyik  
A vioszavczetö vezetóken tus egOSS áras összefolyik és a telep másik  
fikéba vezetődik. /Iénj wyag Mignevezéee./ Az olyan kapcsolást, a-
Melyben az áram elágazik, árhuiaisb -kapcsolásnak mondjuk. Követhee-
Metés utján a fogalmat meghatározza belyson, de nom azonos módon,  
anti* R.Z.Lényeggec és lényegtele.-n 3e ;ye s összefoclalbsa. mindkét  
Vilaszban a szabály meGerÖsitése irr sos tevékcnyséb utján. /2 .29.sz.  
rajz.!  

ilattcrait #`o~Ylallcdasáe  

~1wI  111mdas  
a./ Vegyeeiiikapcsolás Üsszeá:l.lit;ása rajz 	. siArelvényekből is, 

• 
 

jellemzők  szóbeli :ilejezéae. /A cselekvés 	 ~a ~alánoaitott és u~,o- 
m e►~isi,lt foka./  

bal Fogalom. A  vet,yes-•kapcsolás 1&nyeGe.  
ge/ áondol:loa á.s fo jle a!t é®e s Ga lperin»m .uuz ere alapján.  

dsj` M8d:,zer. Mint  as slabs  foglalkozáson.  
e./ Szeml.eazÉ:..s Flektrotechnikai 1:ajzoi.:. Szerelő, doboz uzo rel-  

vis,0y(3i•  



B./ 1 k. 	1.  ‚  .6 	Us: e. 

Z./ 'vezjiaL lidials /a tavaltak felelevealtéso/ 

amilzolj  három  éL;6ve1 soros-kapcsoiást és monddel a uzabólyti 
114,240.4 harm ésővel pérhuzamos.kapelielist és mondael a sza-

'Alto 
$4,1111 , 1a moms- ea pirhuzamoz,-kapcsolets 'damage? 

ob 	ot,/E_..,j1112_gL.,k g1Mis 

1. ProbAmas  Milyen kaposolést ismeres fel  ez cn a 2ajzoa? 

 

30. az. rajs 

2. A  probléma  megoldásag A itiez. ,:,=dolkodik, bizonytalan olem-
zésbe kezd. /10 fő/ Hera tudja c uoroso. és pArbusamos-kaposolAa sza-
btilyait alkalmazni. ,;evelős Gondolj ssa, ho tzan halad  át as Aram 
az gyO8 égökbn. K.ss.s gondolkodik a ssabAlyokon, prébAlja  az  Ai). 
rAra Eilkalmazai l és közbon réjég a  mecoldásrat Az első 1 	az eGész 
Aram  átfolyik, tehAt a telepp01 SOrban van kaposolvat a 	és 
lohraadik 6, 45z az dram 1'le-fella folyik 6t,  ezek  az e136 láapáttel As 
a teleppel sorban, clymiaahos viszonyitva pArbusamosan vannak kötve. 
Nevelő: Az  ilye kqpasolAsokm. 114,6141-kape3olésnak mondjuk. A lAmpAk 
neveivel ird iskJI:gys 

A-B és 0 eadtt veaies-kapesolAs. 
26C pArbuzamos-kaposolAs. 
A a 	sorba van kapcsolva. 

3. Próbeld a szabályt megiogalmazni. 	válasza:  Az olyan  áram- 
kört, amelyben sox*  da párhuzamos  kapoaolások vejesen fordulnak 

vegyes-kaposOISOMak mondju4. /A szabóly medbgalmazása 
ismert analógiák alapján, zökkenőmentesen történt a lectöbb X•sz.- 
nél4 

2. Rajzolj milts-aft k.apcsolásban vetwes-kapcsolést 	kövel. 
A  rajz  alatt tuni;ead  tol,  ho :y milyen kapcsolitsról van szó. 

D.G.  rajza: 	 O.F. "Ws 
IhmB es C ve6yea 
B.0 pArhuza 
A és B-C ooros 

thganaS 

3i. 

  



33• oz. raja  
A.B ,párnuzamo s  
A is B.0 arms  
A ,BsC esr,yi:tt vek.;,ges  

34. sz. r ~; jz  

A és B-C sQroe  
plvbazaao8  
és C Mgy,tt yam. 
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Nett.  rajZas 
	 N.J. ra3za  

2. Tetszés zzerinti vzému égikkel soisslif segyes• ►kaposolánt  t VI-  
ti~kkel A.bsisaQlA a kpasolásti.  
~~► ~ • rlljias  i P.S. rajza  

35. *i. majs  
424,C is D 	vegyes  
Dmp•a pirhusumos  
A  is S•Qwp soros  

$4* 401s~ 
Alt

•
•gyalliti vows 

B.0 ppakrtieissos  
A•»B••C és  Dad': párhusaisoi  

Da raises  

37. :: ii. raj*  
f0.13 . or08  
„., :, C .8yiitt vegyes  
A, és C pArhuzasos  

3. Milyen kapcsolást isrsa : sz rEl 	alábbi rajscet3  

3Esdo sa. rajs  

At  Bo Co  D együtt veGytis  
B, C o  D párhuzamos  
A és 5/0C401) wOroS  

4. .Aivre].d dssze a  inti Lapcsolást. /A szcre].vényeket kiegészi-  
~~~~ két db lámpdroal./  
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h 	01 a  Ireiraa-imposolás lényegét /verbá].ia meger ..:  

6. Próbéld 3.é pgt*  ös lényegtelen 3oGyeket ,sereioslalni.   
Lényeges jegyeke Seros"és párhuzamosan kQtYt. lámpák  

láa~ • 
 

Lényegtelen jeG,j eks 	vaa több lámpa kapcsolósa.  
A  lfAmpék elhelyezése változatos formákban.  
A  mL L,:~aakitb a fővezetéken van.  
A  vezed6r: hossza és alakja kalőnbözb.  
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III. L .?.1,16.1,  11gA  _k.ous iats'il.b 	il 	 holóeta  

B40 40.444  

A konEr,.atálb litikbric t *SS 	/7. oszt ály/ tapa*stales.tse.i  

tdbb olyan pröib3.ócaak6r~.1e adnak válae*t, ala1yek további kárpóaálása  

a mánodik irézisbsan — a b. osztály konstatáló kisá.rle téban — u jazQrii  

jelie,;üknél fogva 3.xdokolt.  

A  kóvetke.,őkben összefoglalom az c>rcdményektt1e kist fő px°obl.ómakör  

al.al►On:  

1. lz oktattisi és nc.velól4 célok ós -fglAdntokc re /2a1szcre, Ogrvalú-  

sit6suk, lckt9t00/4pi.  
s~ 

 " ok 	° 	 ~~st
~  

G • .;. t 	Q iY  ,i' 	' ~ . 	:~.a  . .  . ~ . 	~ ~ 	~  	`i. 	! 	 _. 	'  ~ 	%  ....  y ,, ~:  . 	
....  	' a t 	.  r ~  .r~. _INA* .  

1. 
 411-2"""I 

 We1.ei cól,"9lrs1 c~~zero. 	 a404—  
stigi,C,lo,áe-t,:,iS ~stsi  

so/ 	uLsortits _ é na ve  s  
9  

As eddigi. 4',yai:s3 Aa'Gainkc során 0 okt : tl ,i /Viral/ (ólt  általiban  
ogy fog+e.l.osstmal. /pl. sruramk5lf e0if téxaysze*!i! 	/pi. sramkur  

szerkesztése/ 	meg. z;okbeft az idellekbea a lftsá célt  álla- 

pi otituk meal 100p8n, vgyia azt a végéllmptat rögzitettúik, ahová a  

anu1ókat el le.tvölguk vezetni. 	tO3,yasetéban eset1060610,  

torvszeriítlenfxl kerülnek elő azok a külső tényleges cselekvési rewl—  

Sisrek /szorelaalikorlataki  r -.jzi sí.bxtizol ~óaok/, a:sUyek a fozla.i.kozün  

*etrta1400 képezik, a !altételezésünk szerint aktivizálják /?/ a ta—  

na16kat* tit nz akOlvitlit azonban oak  arra irányul *  hogy a  tanulók  

;a kitüatt koAkirVát cselekvést elvégezzék :  sokszor a neveliSiit  iefg 
 

tanulói bemutatást u:;ánaés ~zerüen végasibaj  i aáke Véluseóa;;em eseriat  

az 4011Litltisnakc il.,{ea cti;,yo3dolu fc.lioS160, somalistaédja vezetett  

oda,  hogy a tényleges cseiek40 elszakadt as ci,MM1lettólt a tanulók  

Luanak tuxsi, fiirészelni, re8zel.ni stb. A',.utybac ezeknek a -bakrét  

tOVOIONOWi*knek  hiányzik  ;az elméleti alapvetése. A  ►c.isaérletei.rk  

SW&>ek olyan aktivitást próbáltam a tanulókban kialakitani, Aaely  
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aktivitás a fot;l.alkozás :.ár>:;;jEinAk sajátos jellemzúire irányult. 1°zt  
Meg  orQblégapzii:uá.ciók elé állitással ártom el, amclyek i;ondolko-  

d.áarat azemlélfídésrQ, mc.r;a .~ c  lésre, 6144100eonli tésra, következte.  

Aaek levonására sarkall -La a  'L:anulókat. *Nyugodtan mondhatjuk, hogy  

uanulöi aktivitás kibontakoztatása  tanitási brálron még ma is  

leggfrfoátesabb okta;tdai és eL3yben nevelési relad. tunk."  

.. ii ;J:.on  i  1970. 1g29. old./  

A  foglalkozási tervezeteinkben a vézs8 oktatási cél meghatározása  

mellett megjelöltem azokat a  teve;kcnygc;;,;i formákat is, _Ammlyek  el- 

véozáse ecryértelcnúen z:xrantá1 jes kü18á tevékenység belsővé válását.  

/Interiorizációü folyamat./ AO.* t Or. 9suggs, j03-519. old./ !leg-

terveztem a :3  t_  lsajaE;itandó leeslmait 	memillssewdt, 	rajzi  

ibrázol3s feladatait  és az alkalmazott r~rzarslOt ia.  

Az egyes fogl.alkoz8s,ok Lartalai 3nyasott /oktatbei tel 	a 

7. osztályos itonsiatélá kieérle:tben el  tudtam  végesni. A i;ecfnik4  

jelle:gU leladatot /::zerelési ;yakorlatok/ ne m jelentettek proLlémát  

a tanulóknak. A rajzi feladatok megolAsábtzn e em jelentkestek tech-

nikai nJhézségek, mivel a szerelés is, a  ::ajzo:,.ás i:; nagjon az;ysze-  

rü technikai járta,sS0000 igényeltek. kisérletembeu a haugsulyt a.  

gondolked6.0p4ség fejlesztésére helyeztem, _.mi us eldktro-techni-  

kai Lzereléeek grlücnrintából hiányzik. l:zérv - mér a tervezés szint-

jén - kisérletet tettem a pszichik.ai tavékeuyeágelc eg je: lö  7  ésére és  

fc: jla,eeti046re von.:.:tkozóan is, ;melyek a külsó torékesységből ala-

kulnák ki ós fEJ jlSdnek tovább. Itt  an  a pvzichikai változásra gon- 

dolok, ami p1. : fogalom me,,Zóvó sajátosságát - terjedelmét, :zwi:lárd-  
s& ;  át;, altalanositott voltának. fokát  —, a 'wényszerü,eek és törvény-  
azerüeé3 kapcsolatát stb. maE;asabb szinten rc:presenté].ja.  

elmondott:ak::al azt divánom hatk,;,suiozni., ho,.;y "...a müvUődé-  

®i tartalmak „zerintii nevelósi fő iassdatok a:egvelúei ~dsa /pl.tech- 
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010140- 140ohnoláaai ismeretek és a)szsé ;ek/ tgyéttelén nem otos,t,ki.  

awe  1011L3.zálja a pazichit:usz 	/pt• gonciolkodés/ 1e41eLzté»  

silt
. 
A  mevelési <, _yakorlatt-an elő:'ordulbatm,ic és elő is fordulnak 

 

Alik4ak•
..  /nc. koatCn, 1970. 91. old./ Btekze a turiilásokra utal-

tam, amikor azt a aegá]1a,pitént tettem, ho . a tanulók tuanak reszel-  

ni, fürés z e1ni +Ilth•, de nem tudnak gondolkodni.  
4erveze#:emkO 410 a kettős ampektusa, az oktatásiós nevelési  

/pszichikai-/ cél- és feladetarendszesek öuszekapcsoléft - abból a  

szemléletm6dcól téplélkO$ik, amelyet 	isw f011ibelott megt  

1.114 amikor fizikai caelskiré►sek vé;reh.ajLishmi lleilitOk MS 00klrert,  

akkor is a pozieht.ilógiai mozzanat a dbató. Umilen gyakos•lati cselek- 

véste : eltétlenül beletartoznak a pszichikai cselekvések 	e- 

zek nélkül külső eyakaAnti cselekvéseket nem sajótitha.ttznk 	ez  

utóbbiakat kezünk hajtja vógalli de kezünket mindig a fejünk irdayit -a  

j a." / ta1 .r in :, 22. oláor  

a 7. os z t a  .r  os konstatáló 	10004t41 ildAxl#A ►  

t•:1ati aayz1GQt  e  e l,y ből a tOMMIONWM1401MOra.kterisstikéit k]frvoua-  

1azh:::tom. /Sarakterisztika a ,jelensól ewet leamtketasaica:3k  ~art.,lei 
raaempoatu V.Y. 3eszpalko,af 43.44. Gli.i'  

b./ :1 	zi 	 .  
.. tevékegya6g két fajtáját knOnJOstc:tjük meg: 	/4 :...korlati/  

Gs szellemi tevtIc::n,ységet. A marxista ,;szicYaolÓgia rixcrint elsődleges  

a  lót /a gyfa.ksorlrat/, m4soct.].agos a tudat /pazichtkum/. 'vb.: Rubinstein,  

1962. c. k:.,nyvével,./  

"A 	el:.mzés azt mutatja, hogy a belső eszmel tevékeny-  

ség ugyanolyan fel.épitésii* sant agyakorlati tevékenység. Következés  

kc6ppen a goactolkadésban szintén 101 kel3, kilönb8stetni a t+t].a;jdon-►  

képperci teilikearré.;014 a  oaelekvégek$14 a mi.iveleteket, valamint as  

ecnlitatt folyamatokat megvaló®it6, 	agyfunkciókat." /Lam-  

tyev, 308.• old./ Amint agy.akorlati cselekvésnek van taw*  /pl. alek•-  
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troteehnikai nze•rPZvén;yek,4 OspasigI a solaami c  seldkvésnek is van  

OOMMei "tárgya" /répze t, NO*  stw/, eml.rre a  cselekvés irónyul,  
OaLvel azt vé3reh4t jue.. A syskorlati c;aelekvéstek  a pszichikumban  

ssseGf44.110. az 	cselekvée /om3.é::ezésie képzeleti cselekvések,  

goaftlks66si müvel:..tek — aaattsiii 0  ostutézis stb.,/, x.eon,tyc;v meg—  

Ulapitásábél láthatjuk, how  a kétféle Awo6iMyA1rs felépités+e  azo—  

nee, It  ;, z azonosság arra  enged kbvet►keztet,ni., hogy a  kétféle  cse-

lekvés 01020i it  .mehtnek agymislia a  igen sokszor összefonódottan je—  

lentlaasaiik K3$  oktatás folYáMe ►tAban.  

Lbből G megál:Lapitásb81 aasyo,ct foatos ,poösSéciai elvet kell le—  

agarmIL. 131.2 r+mikor a tanuló esi a feladatat lapja, ho gy a  ssserc:l—  

vénysall kéezitsen aasatalioladapát, akket a fizikai tevókcagS,g köz-

ben'  szellemi  tev+ákenyné,:,ot is folytat: érzbke140 tapasztalati anya-

gát reprodukálja, a fantáziája folytan módosifto esiletleg ujszerii rmeg—  

oldáaolcat kons :rudl stb., — vehát gowAlkodva cselekszik, As Wen  

feladat 6146 megq ►ldis ~.;kor a ctoca.iná:ss e.ss:repet a fizikai tevékenység  

tölti  be. Amikor az elvek alkalmazáit.a kell +►  pl.s rajzban meg kell  

kanatruólní r,é3b1) ó6.6vcI a, pát.=iiuz;.mos t:apc:.;ol$st —, a  veZetk_szere—  

pet .,. ,-ze'l.cm:l tev6kenyeég  veszi  át. ri dns2.:.n<anaia asserint vel.t:o—  

lak, ticyGy milyen  felrdatcai All  a$etaoen a tanulóa 	a harmadik  

foglalkoada III./ 3. pwattijábans Milyen kapcsolásokat ismersz fel  

az alábbi ele ►ctrutechraix.al rajzon? .. feladat megoldásakor szellemi  

tcavc:kenyaé ,ról van ;izó, : mauu€1i: tevékenység az ir413 ::claü a;:bsa  

korlátozódik,► i.®asagoz,hat jUk, bs+pl',  Ittiktaa a ké 4s4tat taeikersysk  

tartalmaz  sztllc;ra 6s fizikai tnvikeh.~ /as utóbbi lobo*  slaizta  
sseguyiivónulis is .. kOssiosaulat, fejmozdulat, rajzi 1tk;37 lrrésts te-  
10140=ysC att./. Döntő lliemooat, hogy a "kezet az  4st8" °vezecw. A  

dominancia törvénye sstsll,+stt a pedagógiai gyakorlatunkat  e bbeh 4. vo--  

natiE:OSSówba3n meghatairoal. i belatketaö azegóilspitáss "fi ma;;4A--rfQs  
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irányizésá.ban a Yyerr.le k fej lódisislk sUcelualsaltoval telnietoeel  

c:are► iigyobb szerephez jut a wdat." Alt. Agegton, 1970. 74. old./  

44),  cselekviajellemzó tula:Idnnsag@j,.  

Sztikségesnck tartok két foc lmat tisztilato  ku lek ~.-..:..,.~  /~ivele- 

ten/  *Ws  ativideebb ideig tartó folyaaatot 40,104 amelynek elemei  

meghatésvzott zArt re_  ndazert alkotnak to wowed feladat megol-
dásima  irén;r'ut nlk. Kabirsteain i6y +ogirlmazza Mgi *iEiad `Xót oeteleekw  
vés /kiilecS ás belső co04.11010/ olyan aktus, WW1,  aegh :-ti,rosott  

4,n41t6k02, indul ki 	eaéAsA ir4irs10 /Rubinstein,  

1964. 20. old./ Pl.* á teszelés művelete a gondolkodás mdvelete!►  

mtbs lag  aördetaűaak a aeelekvéaset 	isinál8z? at Iva  t6bb Wiles  
Zab  iayékeanvebsi foly3satot alkot. lsas*1 a w04011apitéssal a terró••  
kosimbig fomllai olds.láL emeltem kie vagris azt a tényt, hogy több  

ouelekvisb6l a1. >~ubinslab1a a Sltrtalaát határozza meúe "Tevékeny-

ség alatt a aaybOekt.ualek a vilis aorrfltestatásisa, az anyagi vaüy  

szellemi kaiturs bilen~yss objektivált tors4kíneak eldá].litánára, vay  

előitózóslire iacbnyuló ecti.vitását értjük." /lbzbin steine  1964. 292.  

üld ./ r.-'144 	k1lórlet4 i4glalkoziie - tevékakolie A több t;iuvct-  

letbtíl áll. A  tanuló  szemléli a tel.edatot, «nat%tdlja, hipotézist  

&ll.it fol, bsszobaslon].ii,ásokat véges, rajzol, a satQrelá.doboz sze-  

aaltriers#ből ferl1 ►piti$ sacra* stb. I3y kéx{de$iink r+its ltit tvvbkaars»  

M daa gsób+asza41401004 sift élesebben jeleutkailk a fogalmak  k+~ * 

ltsnbsfts,1,• P1.0 1,14 teiftemeiVriil és no'  irói m~.~veletrél beesi-  

lank. A z  in!) ugyanis nemosak  bet 	400 	ösmze:tiasonlit  
0t0114e tehát nemcsak csel kvi:ssoicet + taiiveicteket .. véé;cJz  
*ea agymóstól, hanem koncepciót alkota jel,loeeeku: t vonultat fel, 6b-  
rázal ja  őket stb. etb. , tehát bonyolult te3vófcen,ységs# S41y 4 	mi--  
1aubEn kisebb IrdeVtola t vigee,, /qopj,ekv`eeket haft  végei.  



? kitérő indokolásóra szabad legyen azt a tényt felhozni, hogy a  

bonyolult fizikai és ssaellc;mi tevéketyaégeket csak ugy tudjuk ele-

mezni, vizelé3.at ti,ylerivá tenni, ha eleMeire belt juk. Ez az elemi  

sgyeég a as,lekvés•  lig ebben az esetben is sok_ t8n;yezös folyegtati;al  

állunk szemben.  

Galperin elmélete ős kisérletenm t3passtalatai alapján a 9s,lek-  

v$AellelagglI a következőkben fo8l€alhatom össze, amihez fo Jlasznál-  

taca a időközben aeAelent i'alizina tanulmantyót és Dr. Nagy László  

disEzertéeiöjái. AZ  elemziS•értékelő és ::ea:szerezö munkámhoz ezek  

a tcnulaftek kizdxió segitaiset nyp jta ►ttak.  

1.  osc.lekvós Aellterelt  ,zt mutatja sea, hogy a tanuló  milyen 

fokon  oldja meg a feladatot. Pl.: A  miksauk foslalkozávon a tanuló-

nak áramkórt ugy kell összeszerelnie, hozy két szoéába.n egy-egy  lám•- 

pa legyen elhelye sve. 	 állit ja össze az áramkört.  

A  fogaloa stegismerésének kezdeti SOAdiumában a  tárgyi cselLekvós  les  

jellemtő a feimilat segoldiwira. • airodik fo;,lalkozáe II. c./ pont-  

t~ eirouseat a ieladatot lerajzolja a tanul5 f  cselekvése autIt3'gabbor 
 

jat form. Az f./ yenben tangos besMédbel4  cuelekvbei formában  

ciondja al a csoleniire vonatkozó  szabályt. A harmadik  foglaikösás  

7CI . 2./ pontbans Gondolj arra g  ho,;yan halad €t az  árat as egyes égő«  

kön cimü feladat aae rNldáaakor a some.,  és pér.husaaaaos- ►ka,posolása  

zo :eit, fogalmait, mint eszmei ~tárgyrakat" pozL;vsit ja, tehát a ma-  

•i;eria.lizlíl.t /vagy tárgyi/ cselekvési fozmát k_bbon az esetben megelíi-  

zi a 	v4:► .r ért '  _!L  r,::i~,̂ lekv= s 	A b./ pontban utal- 

tan  arra, hew *cselekvés jclleg® szerint as ease  fc:ldatmrgoldé-  

sok  során hol a  témai,  hol a s~sM3~eai  te~í~,y'8é €.,; válik dominé ~náé~.  
A  széisá asfslelcvóai formák kőzött az étMistet a materializált ős  
h_An . oa bess+idteli cselekvési fonik kOposiis. /Vö.  a r. ;~alamon,  5d5- 
;~ 1;7. ol:i./ Ezt a néGy formát a taxa.ulé tuc3áaaziat jének a ►egtaalfog  
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keli variant.  ránd az első foglalkozás IV.  pont jában 82$ 1-4. fela-  

d' ,  tot./  

ast szeretném itt has3t;sulyozni, h,o ~.,y a Mgr  maelekvési forma  nem  

aforaaá2.i:3 fokozat szeri:Fét 'Witt be, Ygyie men azt jelenti*  imea  

az elaélc:tt tejtsgeii+arem megálla.pitatt +aorrendiség, hog  s tár i  

cuelL kvée titillates  el►smjátitána után  tőrro►ényszerüen kill*tkezik a ma-  

teri<alizál. oselekvési forg lri ós igy  tovább. Hane:at azt jelenti,  boa  

ezek a formek egymást vált0006400 *matt is és úülön is szerephez  

ju 4nak. H  végső cél a „kk  bi far  együttm.üköaése. /Yti. s Fl. a mé'-  

sodik f'o L;].a].kyozáa lk<% I. 1-2. feladatával.f  

A p;lelekvós jellegére vonatkozóan •4g  a kbve. ~kező megjegyzést tell  

team*  s tárgyi 611 a amteriAizat coil kvóssel ksp000106ban. árgyi  

cselekvésen /eeelekYilmaaoron/ tónylogeas fizikai eiíi bcv*160001 vég-

zett munkát órtek. Via  A  tanuló feltárja a ztelblMpa telt1064 elektro-

mos A::zabvágy/ sZerelvéxyekböl 'ósese4llit  ja az alternativ sselmlö-  

táolát stb. A  rttaterializtat cselekvést viszont rajzban,  modellan,  

sémán hajtja  véGro. ♦ Wérletem során használt meere.i vónyek - tár-  

gyak is, modellek  is  rzek szi.rin; a térgyi Cselekvés szímpli::ikált  

ezekkel a modell-s0001 000relvén;Iekkel, ecomlterüek* me ta kivóoM1t,k ko-

molyabb, bonyolultabb etereiCsi /tea*  0lieg7i/ oaeiMkvésebet.* lakibb  

kagccolési gyaltorlatn.als nevezbt: ~nónk, de Wen aspektusból Mayo  kn-  

:_.é3lf:bb áll a WWII  alip jáA, vózzett cselekvéshez, tehát a ftWei'iali-  

zíelt formához * MAW  azonban, hoa a kapcsolási elv4 ig7aaeriusé-  

00140 é3„tal6oiittettabb j`a.i.egénél  fogva kézzel foghatóbban fejezik  

la bi
. 3ényeget-a vr'~.tvzat s forma, sok csavar stb., mint pl. való-

Oleos  kapcaol411110. -smit sou 4/, 4n  how  a kLadadatillgek nerc  

elQktroteohniltat jam 	el,seMitAs volL e  célja, bancm  

az lektratechnikai kmpcso.iások utjan al *1v wegértet3se, es  ezzel  

ka : ctiolatban a  Gon3ol.koaás fejlesztése, exert döntöttem a szeroi+ri-  . 
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debeS szerelvényei mellett. :zen a rokon 5zcra '  ö-u000z ,zorelvé-  

nyelvel végzett gyakorlatokat térgA cselekvésnek tekintem. tény...  

'egos  tárgyi cselekvések 	osztályban az elektro ~.echn3.ka,i szerelé- 

si 	korlatokban keri4.lne: e1.őti3rbe.  

Itt még egy  azelfekvö roblémé.ra kell rámutatnom, ami  asap.,  

coelekvésG13n ©ukkant fel. .; tanulók az  áramkört a mértani Nirrel aso«  

.nositották. - , zabvántiyoe rajzi i'orméba4 kapcsolási rags atalSög.l.etes.  

tanulók E fm része "lSIS11ift].etneic" nevezte./V8.1 Bi# foc;lalkozós  

III. 1. Yeladat-m.e_,oldásával.J Itt arrél van ezé,  hog  ■t  tanulók  a 

korábban kisl akit ot't t,oadolko46111 adieikat, mint  késs siitiiat, <.:E.-  

kuslmaaták /8 rAz mirulig a valeseg agp►ezerUsitett alfstolaata/ as uj  

szituációkra. s:ek következtében a mL:gszokott gondolkodási ftligók"  

-áitol j ak t :z 
 

uj elvek felismerését. UYyanis az elektrotechnikai rajz  

nem  a  valóskot, hanem  az elvet é.brázolja. /Y'á.: Pintresinszki, 107-  

109. oldalon kő$ö1teMp/l./  

Konkrétan azt ki1tisom az almonottakka.l éary$ékeltetni, hogy  "mí-  

h:. lyt a uili$ 414, 104010$ Want  asambxa klofMrlB6it.é ~c:n organizáltuk,  

/tehát elsa3étitottak a WONIC bérs.ir tl6rgyának rajzi ó.brásol.ái-  

eá<t/, tiireksziitsk ennek az ortanizác:i6nuk meuíSrzé:►éres. 	ellentétes  

iuiormáciék mglrtóben is. /A rajzban  akkor is a valóSitot kQreesük,  

ha az csupán az c.lve áüaramOl3a./" /liaiSi, Mason, 67. old./  

2. 	•  -e . 	t 	 , .  tt 	440 $0014 ki, bogy  
a tam/4 vbgr, ehaj Lá,s 1ényegés mossamoftge lied isserimief 8s many-  

a,yibat 0104111 külső se;;itsécre. Sigpsfie ► !fta elipRjátitásának kezde- 

tén a lényeges elomSigkel keverednek a léxsyeltelena elemek, c, miatt a  

cselekvés kte1E;, telea végányokra tervlőc3hct f  pl.  rossz Jzereléat vé.  
gas u t=.nuLó, vagy bizonytalanná válik munké,jbban. Pl.s á seraoclik  
fb,,lalkozáa B./ 1. b./ pontjában ast a fel:adatot kapta a t::m16, hogy  
as összes3zerelt áramkörét h:xsonlit®a össze a szobai viláeitó bFrreníie.. 
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wéssol, és 	me6 az azonosaé;okat ós kalönt ►özáségt ket. A  

szobai arasakörb€n 	taláia meg ea 4zaatorráet, umcly az 6llikör-  

nek +Rgyik ? ény6gee elope.  A kisérletvesetb sldgitségére tsornit. Vaa  

uf;yaaibbaxx a to;,lai.kozázbaa a II. c./ vontban soroa4t0pOsolao4  kel-► 

lett a tanulónak változatos iortsában megterveznie. .1 tau.ulók e;;y ré-  

ezénél, akiknél a  ::zabván tivos rajzi cselekvési áormu mite, nem walks.-  

dett az általénowitottsá,-; olyan fokára,  amely minden konkrét esetre  

megadta volna a tielyee tacgoldAs dirr.ktivtS.tt, `dltörtets ,x  abvány-  

rajztól, görbe vonal.aNkal konstruáltak ::oros-kapcsolásokat. ki-  

sérL:tvQzettí felszálitAdira tértek iet a iailae rajzi forea.;.° .1. Ilyen  

és hasonló c3ctekbcn a tanulók Q ea1i►lakVie különböző általánositott-  

Agi szintjén ._dtGoznak. Feladatunk as,  hogy  cse10,1§0 j,,iames  

vonásait összehasoalitás utján, 401111,16a8e1, Lübbs:wöri 41110$16asel  

- az alkalmazások vaxiáAz;sával - tadt.toeit.sak és met;erőeitsűk.  

/Ve,► s Harmadik t'o :;lalkozás III. 1.4. pontjaiban kösöltekkcl./  

sox► as uton veaethet jük el a tanulókat  az énszerü tervezé9, fF.-la-  

d:.snegold,is szintjére.  

3. 4.9jakasauLtimfilikfid 	is Wlönb3z8 	okz:~ :,ási fo-  

ly:am:-.tban. A kesdertbn a,pr6161100 mosseü9ta.tokr..a tagolódik, sok racaló--  

kAS R1©m clvégzé;>ére ib sor kerül /pl. pr4baja igy vagy ugy a te-  

lep bekötését az iramkörbe/, a fogalom, 4zabély ielelevenitéso és  

azoctositása .z konkrét feladattal neházke:i, 	Aho;, a ta- 

nuló az iscneretaserzésben és a t;yakerlati alks7.amiliMban  tl.,rehalad, 

a ct,elekvé© elemei összeállnak, automatizálódnak. "Az  automatisA.  

ció ob jektiv matatója a mi.iv©let devarbalisiftió  ja és g1►orsallftte  M 

/Bozojavlensskijoa4sa.n:akaja ,7ti. old./  Sia6rleteíd is 4141114011  

uSt a 001AllaPitést. A harmadik fgrs.l,a,lkozás III. 4. prn-r:ban e400i  . 

60104100 2-3 perc alatt öoLzeszereltik a t°;::nalót. Az also  és  ~►.. 

tied3.k foglalkozáson, amikor móE as •imi easlekAMk peig oliseleem,  

144043 :  gondolkodással és probil0116004 tdirtaks kétsser-lMOMMMI\  
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annyi ictS G vettek icAnybe, s ahozyy a oeelekvéeek lerávizii,iltek, .úfz -  

dületosebbé vált a munka.  

d./  ~ :'~ l1í~ 	`U Jl Vf':G ~ :. t 	n ~ 	9~34tÉ~ 	• 

•lekj.Ait gMalolkod4a, sagely a  tevéi  

ksaysiggs), icepoaolatoae saga  is f.olyaw  

rste Maasg aa eGyastől az &].tal.ánoo--  

iaoz ós az atai,@noatól az egyeshez, a  

jelunaégttSl a lón,;e ~.~hez h a  léarsgböl  
a  jelenséghes." /ttubinetein,1964.532.old.i  

A kisérle -t.em során lehc:tőség nyilt arra, hogy : gondolko-_: én ie3-  

leszt-éséser: nétián4: jel2e goetai Mozz _.notát is megf ic,yel jem és  ezek-

ből a tap _ sstala-tokból pOlogigiai  köve tkez Gc téseket vonjak  le.  

Afo°i;al®at igen askesor sz infor..áoib, a valóság puszta jelzései  

utjén 9ajátitja el a tanuló. 	111411 *Mali lámpának molütjuk.  

/VÖ.s Dr. Nagy 56ndor, 42. old./ Atiiikar a fogalom ta: talmt logrei-.  

nek, azok kapcsolatainak, unkoióitaa ►k aoagiomerése 	foateltf skkor  

fei kcll tárnunk a tUlyeket, azokat elemeznünk kell é3 ugy Moll el-  

vms=.tni3.nk n tanulókat az éltalánoaitéahoz,u i'o,;alom megltatt:rosásém  

hos.  

A  foglali:vzésOkat igen sOkailialr UDas gartgajtéusa i;  t.3djak.  

/V6.: 11e8 f o;';1a1lsoTaá:3 1s./ I./ 1. pont  jával./ 14 fogalom ismerte-

tése sorén álmónekbála  indulunk ki. /Vü.* 146edik follnikozán,  

B./ I./1. b./ pon4ával./ A tapasztalat és az A.mény a tanuló  /óa 
mfaMeg ember/ c.vóni óletónak egy a , ,jí~~oA #iPgnlyilv€muiáea, való-

sag ologr ittsab ju", agtsiakkor azonban isstrOti cl,cmek0t is úar 4al.w  

i11S*  lima a valci ais likieskidémo• tapasz tal : t  i  anyagban. - pl. a  

>ilfibláspaftulepről e110114,4016 isayomisrok 31«r1  jén  alkotott i'ogaom-- 

,La, .• a iozaa► , as 444 la SON! a lag.ysk - 	kevésbé  lényeges  
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40* keliteek előtérbe. ,!/tlt a lleyesteJ.en elemek asu,pán a ic.113-  

MOF6et,  tYeelk lehetővé. A  sserkeuel,ét 63 furkciájbt,mint lén:,egos  

clecsc:ket e  4Wl egtéez.-4as Visz
r
c~n:~ v  izs~,a.lat~iban, analiz3.sének és  

t~:3iLli~éF.~.~~ ~~k~ ,~,040Aban ismerheti meg a tanuló.  

1s0 fog?akeets, II. ge platitsal/ Kezdc  -U fokon ez a c;ondolkociítsi  

séma navelin sesitséLzel zajlik I..  

Pl.* .`. K•as. /mind a 12 fő/ a Slbb3.ampa-telapet seiktilt3a-elE3m-  

nek mondotta, W atlo ~~an otthon nall.ottáks I$ a kifs$0116m ka -tlsaillow  

dott öestae as aleNtorr,6.®sel. Kaageat keltett saiade*i $44141, 410011.411  

követkesó boayelett i'ormábatts 	1te*Sleti személlyel AotiftWol  
inr3ukci6s tendencia.•/  

Kiaórletve^eiőt /K.v./ Vi1yeMt i ftiebtAppe•elem" belseje?  

i árd teli  

1110141t+r1  ~ltárja bs stegilloiliatiá Wei  14140411 /ottiat elt.cdgsl,  
#11. MayJliegél"i4pitas./  

LAO Tehát b,QiyieftieblAPPaoeleii"` :_ lt►eve:zém? ilmblikestai!w ►  

vetés./  

K. sz.  i* Nem. /littilicelés./  

K.v.t Miért? /-':z okra utalás./  

K.sz.  t Mert hbrom elem van benne. ikegálle,pitáe•/  

K.v.s Telepnek mondjuk /itéleit/.  

140141 Fz 7:e jl®ü$ti az oraetot. /1,141111040.f A.gamforrA®n.ak  

mon3juks titélct./ :,.ivc:l nem egy 	kebete három  el m van bonne,  

MIS "zseb1ampa--eleim" a neve, hanem w3eAdispee 	/iKövetkeztEtée  

tamostntud  
lfelseak feOlalkozás IV. 2. lele4atieSieldáséban öaall.óan jut el  

a -vu ►nnló a pdrhuz;amos-k[.31,csÜlás linajaklest~:.;tárpOséhojir  tia:-1yet  
több an,_ 112616, 3zintetizál6 folyamat  előzött meg. r zeknek a aómáknak  

gondolkodási müveletrendszerc4nek - clea.játitésa folytbn jutott el  
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Ina a 1014604144480, 40040n a f  olialiS  seshatáuteséret UMW.  el  

tilt* vOIMMata soposai  a folyamatokUSO a következtetés 41404uktiv , 

tender~dasi aantatko$nak met:. Nem tiszta indukciók creak, Qivel a  

résszitéleteetáramforrás, vezető, fogyasztó/ a követk+sztest60 610  

talán8siOtt jellege «~ 	 nom vosoatkvziki vasyi+ar 	440410w►  

ben  /példáail e►s áramforráabani alms  meg as a közgc vonás, anie 1s  

áramkör magábez foglal.. Ez ixtkibb as egész-rósz viszottyáva,Vje11*.  

aezbetó. Ezért osak induktiv tendenciáról. neszéltem. Fe1.t8talezé-  

sem szerint a 8. asstál.,yos 1d ►áÍrrletemben az indukció szabál ~̀abb  

formibse, több tanulói tnátlr610141a1 nyilvénul seg. Ki.sérleti tapa :iz-  

talatoaa al.apPári ucv látom, host a ;!esa1ok..il.kotáa i:.éraéee az  egész  

ós rész viszonyával fdgg össze. /MO Kelemen, 1970. 173. old./  

"Napjainkban  az induktiv módszer al.kamásána az ágyye;tcQe:;sk; ós a  

konzervativizmus nem 4:ivánatos vonáseeiá Matte  gáza. Bá:,.~caeiy 1eg-  

azeriib . és a L-rin.uiók szémdlra 6rttetö ismeret közl8s$ megelözi  

a tények megfigyelése és elemzése, a tanult Cayes  CMS VOnásai.nak  

fokazw.os feltárása. .z az óra feldilaitésóntk eg3►ladaalleisihoz ve-  

M#, a tanulökat a gonclolrodis .resvbesc,ére szoktatS4 csökkenti  

aktivitásukat, hiszen a következtetésre ri,nraak Mike  mielőtt vó-  

giAárták velna :.,z induktiv elemzés kótellsó folzo$atarl.t4NO 	o-  

javlcnesk$4.ifesacainszka ja, 234-235.  old./ JIM e+t 	állapi  t á3 j e  llem-  

ső m syRkarlati Foglalkozizta is. Ezért ennek eikerül4rl► aóxjaból.  

▪ #ieRtben meg cell tftseciniinit a foglalom lén;?eges tomalsi  ,~ 1a*►. 

wcinik :1 felsorolásá$14 „/Pl.a as  araakart 	Y+1ise#$*  

bűl és  fogyaazfiá .kból 411114/ ages - pl. a soros•► Be pliatllaaabsielio  

icapitso  ids fogal.teiMill 4,  1114, 14011 leivbmutk a ssaab á.l.yes Meghatáro-

zást,  aHtikox a logközelcabbi .aemfbsaloa /Genus  pzoxiaaitoaf alatt  fel-

sorolt.atluk a s46.tos tat/16W  swelsou /,.?ifferec1a spQOiuiika. f  

/Yö. * Második f1►glalk01011  U.  2. e.l ís ITp 1444 fsladatban közölt  
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meghatározásaal./ 	 U brrinimilOatt unjtanunk 
a meghatározások megsz6vegezésébe. 

A dedukci0 Aszta formájéban az ‚l'almaz 	oén  valósul  met> 

/444,8 II.  és harmadik fo6lalkozás alkalmazásával./ A dedukció a wasp. 

MOM* konkröt esetekre való lkalmazását jelenti. Az .1Kalmazás 

- a ténymeGállapitó ;Usérletem alApjan nem "kipreparált" ielada-

tokra vonatkozott, hanem minden 	 forMielit 	11.111 a Sao 
jitos vart&i6d foladatao /Wets •-42 etwee fastalkortiank alka1na2400w 
nok feladataival./ Az egyik esetben a szabály szóbsli elmoMemtilla 
- a Mogerösités* célját asolgálta. Usk= tóndleges szereles% vaGy 

rajgi Abrázolást ksilett a tanulóknat a me,2,imert ozabay alapján 

konstruálniok* :-bb 4110stben a esabajt Siodositott formaban 1;ellett 

alkalmazniok, amikor a misodlagos abestraktoló során a meglévő ls-

meretek uj olemkkel bövillnek ki. /Pl.* kajzoli tetszőlegedi 0,8100- 

/dirt sOrba.-kaposolvat nég7 14010,01•/ As alkali:mat 	fOrmáját 

is alkalmaztam, amikor rajsról tellett a soroe- yaw párbnaamos- 

impcsoiat 	szabályt/ Se1imerniök. Olyan konk*, taladettokat is 

adtam s  amiket tárgyi e  setexialtseit,csUekvimael állbmagos beszéd-
del ki.:6rvo kellett mecoldaniok, Az ..-.11kalmazimaak kUlönleges for-

mája jut kifejezésre a harmadik foglalkozás III. faziatiban, Maikor 

togyasztókat 	Illuvstralva kt.11itt a canulóknak 

68 ax eye s betUkapasolatok milyeaséGét kellett meonevezaLik. 

A tijakaligtajtagailit felismerósébe  i& kaptak a tanulók beveze-

tifit• A oseen,y, IlleSve a  szabály  sziiksécs -szeitat tit,szefds,:Ast fc. 

U. )1,41 Wit al10Mc.no 1970. 175. old./ Kétféle formajával t,- 

lálkostak a tanulók. 34)ik fora a laaislailaajuimaidisra 
mg* /we, A laóróa- ez p610WWWOOftirangtör ozabillyaival./ Lzekben 
4$ esetekben as éramkör ,laarkezete szukaisszerUen icy its igy konstru-
Alba* es& A milelk formaja uz pkaálgi vizzonyt fejezi ki./P1.1 Er-
Sodme az iram b.:6tását? Nem. Miért? Mi as oka? Va„;ys A E4rhuz:luos 



1,_apcsoláen►dS eiér .v hssblialyabbek a léppék?  

2. Az o:ktatáai 	itiLAL alkalmazQtt  mó :~~~9~~• 

a./ ,: fStt:likka~rhP.liairl cLze4 ~. 3~elóp ~.  

A témakő, Oktatiel lplyamatában h:;:roa t,bmb;t jelöltem meg konst,a-  

taó 	tftspluls  

Ir A$ aruCJké7rR  

14 Zoros•-és pórhuzamos-kapcsolós,  

3. Vegyes-kapcsolás.  

teraaicör három témaxa vu1ó felbontása :.nként adódott, :. témakör  

s'.,rukturájábdl. :aE egyes témák fclauatainuk megtervezésénél figye-  

1,:.mbe vettem  a téma Lartalmát, a tanulók tapasztalati any a6áuak kö-

rét fjátók 	villame:,-bc;endezés3ek használatában szerzett ól-  

mányeket stb./, a témához  tartozó uj foolmak, gyakorlati eselekvé.-  

sok rendszerét, a gondollrsdá:, fE; jle sztáaMMk lehetősÁGeit• Mindezek  

fiyel . ab4iéCelável r6ga4itettem :3 szeMláltetóessRközc,ket áa  

m.:z::xndó módsaoreket. Nag/on ..oatoe Jzeesw,ontként kezAtam az egyes  

foglalkozások növekvő 1.44ayeit is, a fokozatosan bővülő követelménye..  

ket. T zek a követelliftek as  egyes témák körvonalaiban ber.na vannak  

növekvő tendenciával, IIr a foglalkozások tartalmi anyagai is erről  

tanuskoanak.  

Az elsb - e jezat 3. pontjában  röviden jellelrrztect azt a 10 ;lal.ko-  

zási tipust, a: ly uralja a gyakorlati foglalkozást, és ezen beliil  

az elektrotechnikai szerelési gyakorlat ka i; i s.  

r~ konstatáló kiziérla:tem elsó fátitaálian - a 7. osztályos tanulók-

kal vá(;zc:tt :g;;=edi kisér3.etben - eredm:;n,yesnek mondható  sessOmáeti  
i'elépitéa már .:d szempontokat rra nézve, hogy a szerelési gyakorr  

latok egy-egy t`oglakozáJi i, nem lehet a mQcoonteaodott vcgyee-tipu-  

su foglalkozás modelljére erőszakoltan rauzni. Itt e600► ialáa ugy  

sem tulzá,s mondani •• uj atrukturákat WW1  hiS00811404, alwayek ru- 
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Galmaaan al.krelmazkodnak a zéma tartalmához, je31,Aigie+MS, iis ► all  sitiivi«  

LtSst jobban igénylő 	éves isorban léwU tanulókhoz.  

Hansulyoani kivárom, hogy  at  alábbi diakt;ikai konzekvenciáim  

ekkor tekinthetők ki,pőbtiú.l:nak, és követésre méltóablaka ha a  

lOnstetáló kiak].etes sirodik i'ázináb<;an és az oktatási kis`rletben  

is bei3azolódnak. Ugyanis változósokra és miasosul6sokra aLk; szemit.  

Wunk a további tapaL,zta].ati anyag alapján.  

As egyes  fo;;lalozásofc szerkezeti modelljeit didaktikai ozcmr-  

pontból a kiiveticez6‘  képpon rajzolhatom meót  

;,,121. fofYlal rrA  áo  

I./ tlmények felelEvenitéoe, ei101r0i10l 10Riválbdnak n tanulók,  fi— 

gyelmiik, érdekl.cidésük az utj tii'ra  

II./prábléma ialvetéee és megoldáasi  

Tényanyag _á'ajtése  t:érgyi és moteria.lizált cselekvés utján.  

kés$f.ok;alm$k Usztézésa, leryyer3es és  lényegtelen  je„yek A)sz:.rakt•  

oibja.  

ÁltalánOSitiáa! A z ératIIkcix° :.QGe► Jltia•  

Ujabb i;étaya.c.yai: közlése /szabvéz~yrajs/ az áramkör :tojvlmiap.  

val kzapc;sol04ban.  

A1 ►ialmasiso ra jzi folad :_tmegolditsbrun.  

I,ényec ~ s 	140,e0elen jegyek kiem;lé®e.  

III./ Lis®zef'Q61alást A foOliom szóbeli megerüsit;ése.  

IV./  alkalmazást  

Probléma megválaszolása. a I zab5ly alkalmazásával,  

tárgyi és materializált 00•4ekvésilea *ILL,  .aabtlyalkalma..ita . 

úben a modellben ujaserd az alkalmazáenak a behatolása ::z i,amereV-•  

szer zés fiolyAm:at;ábar  

Uázo+iik 1;_o:°1,ozás  

A ioGlalkozáat kB4észre ta;;o1  ja :  t  óma kettőssége.  
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és kevésbé  ismert szituticiók voszeh:asonli ltsából is uj xBQerotbes  

jut a taruló gondolati  sikon. :a=ováY:bá i9meroi,forr€eskénL 5zerepol a  

tárgyi, materializált cselekvés is. A szabálynalkotáaban folyamatos  

szintemelkedés tapasztalható. z alkalmazás sok<old:Au megvalósitása  

Lükrözüdik ebben a modellben. izok mind uj vonások.  

Harmadik lAjaalkozép, 

I./ Aveaet,í®
, 

A tanult ismeretek l:el.iuézése is ssserösitt 	IsterialiEáit cae..  

lekvéssel és ,4.8 beszéddel, mAd képai tokre és 1c1001111tra tímaszkodti=a  

me,g8zövocezika tanulók a soros- Os párbuz•:nos -r . .p0soiés la;yegót.  

II./ ;7)roblóma_ Isa.vetéae Os u1Agolaá,~n, 

V o gye s..k apoeo l ás ábré4j in a szabóly a13p j én: e lmono tom a ténye-

,et,  kiemeltetem a lényeges elemeket ée mogalkottatom aLizabályt.  

M./ UMW*  
A  7mpoe--ke,plqzoliss rajzban, v atilt formébani  

irátsbans br;tüábrAzolás technikájával,  

koakrát :~A.ada.t me;;oidása a  o::abiS.ly sQcit3ógé..  

vel l  

sz  ere 1 b-.gyakurlat ,  

lényege gondolati sikOn.  

Siagegea és lényegtelen jegyek összefoglalása.  

Ebben a modellben a bc:vezctö részben az eddigi ismeretek mate--  

ri.alizalu o_elekvéa ás 1l8be>azéd formájá'oaa reproduleéládnak, végső  

soron elvont - tiszta gondolati - formát öltenek. A srckorlás  ed- 

di .  i variációi között a bc:tiiÁbrázolás t+echeiikája jclent ujat,  

a :3o2oe-0 és párhuzamoa -kapoaolst clvont /alGebrai/ iorméb: ,h feje-

zi  

Metz  ez a harom modell is arra enged k#vetkoffitetni, hogy  r3 h,4,,ao..  

mi:xyoean ki,aiakult vegyes tipusu foglalkssáa tultualadott didaktikai  



álláspont. lovábbá, tiol"y a foglalkozás sse r4.ezetl ielépité be a fent  

közölt szempontok alapján it:ényes munkát követel a cakmal6 loodo*'  
có „ustól. A kisérletemb®n kitapintott szerkeaeti 	ebbs*  a  
tervező msmkához :ivánnsk segltiiaNt nyujtnni* a wiper O ran szemk- 

let«eódbEli 

 

 vó.lvvzást is m;,}kivénnak, amelynek jei.I.em'cijQ a ,Jablg-  

..il nunxca Wyatt az alkoW-tervezó munka.  

Did  alialopQtt ffiódesterelt  

,Azokks& a iátNl4rOkke.i: tii.vári:ak x -oc;Lalkozui, ~.=mei,yek kiflórletem ► 

ben  kiemelkedő szerepet jétasettak. M.egomlitem, hogy a bemutatás  

és magyarósat módszerét éltalában egOtt hasznatam, bár indokolt  

esetben kiili3n is íh-:ua ;;sulyit kmptako Alkalmaztam a gyakorlás módsze -- 

rét IS, Ztt most a begyakorló 	gyakorlási tevé keny só=,rc Gon-  

dolék, Usk  a;ararodukti,v mA5a,zss,vek  arra alka].mssak, hog  g tanulók  
analtsatorailE utján /szom, fUl, tapintás, kinesztézia  

felfogják a közvetitett ingerek ~:Rt. Csupén azt a célt  szolgettók,  

hog7 a ::anitendó eL,ységcl meghatáieSet W d#iak:;ikrai tacol.tekbes us  

rendszerben a tanulók  re4eomma#ba elOattrasuák és cselekvések ered-

ményeit — produkcióit w  általuk niyi,lVietartyuk óe értékeljUk. Nook  
a reproduktiv a3óclazerek fontosak, nélküli3slaetotlezek E, tudás mew  

Wierséee szempontjából. le  ezek csak az informáoiá.k felvételót /be•o  

newt,/ és a végső eredményt /kisenet/ mutatják meg. nopen azt a Yt~  

lyamAotA  veer  a fol410000lwak owes mozzauatait nem  térjék fel /an=a—  

lizis, sziat~ Sepinkti.v és produittj►T képzelet — gondolkodáe/,  

aMe ly  ok a pailiiMltat iilapótQt ~alait#~~~~ fe  jlesztak. .xazárt a fő  

hacgsulyt a er 	helyeztem, aaec—  

lyek as i►ogerak feldqliesteft, agemielkIgio SO)leaatósét, a noto—  
rikum aktivisités#e, a cselekvések ,ikilltinbáze tvrm&kban történő/  

végrehajtását, önellenőrzését és önkorrekcióját 0 .rantálhat jrik.  

/V8.: Anoh3.n,  
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zmk atal a "a '✓ tét dobozban"  lc. za j14 04,010tok, "a pszichikai te-- 

vék4.n, ségek strukturAinrak tnegváltoztatétMe f0 elemekkel való kie- 

&ss41600/, ál.lapottlek változása feltárulhat a tanulók c:lbtt.n  

/Ta.li$ina, 39.  old./  

i raek közé sal1olom a problémt.sitró fe1oa4mef;vldipokat,  am,: ly®k- 

kel a tanulót problóma_ hc:ljzet elé áI.litom. A probléma belső fv- 
szültséget sziil, amelyből tanuló /az embez is;' igyekszik aegsza- 

badulni, feloldáséra törekszik. • z  i:Orc. k"1téf3 fiaelmét a problémá- 

ra irányit ja, érde ►slalése feléje fordul, motiválódik. Lz a mcrtivó- 

Ott  Mrkenti a fel ,Y, at megoldleáras moagésit ja emlékezetét, fant6r» 

siájét, terveket szül, a i'eltőteleket mttgMegadja, megoldfasukra,kap. 

osolatukra, kombinációjuk lehetőségére hipotétaisek, t  állit fel, a.  

gokaz kipróbál ja, a Woos  :Mgoldásokat mi:ótart ja, ezeket tovább 

kombinálja, a  ti41yte1ea Megoldásokat félrelöki. Ezt a  aoosagékoaa;,r, 

rugulmae tc:vékeaységet mindaddig  folytatja, a.aig a feladatot; meg-

oldja. 

A MOj►ili.zált c:a : lekvési sox  m4terveaéaó:ce, alkalmazására, kcr- 

xtei1áe>fra stb. azonban nevelni  kell a tanulókat. ^ i'osl{xlkozási 

tervben azerep16 probléiiaarített feladatok, as alkalmazás variáns 

formái és lehetóeögei WWI  abben az isinban hatottak, hogy a  rt'si:•• 

t;é L dobozban" 1c. zas jló folyamatokat irtagttaélk.,s aegfel..li5 . apcs3o- 

1atok kialakulását zogitsék, a  konatrmAló kftemaéget fejleuzzók. 

A  konstatáló kiséarl.etben pxobl6ma-Iegolcl6 midetacrkent alkalmaz-

tam  as olyan gyaimiatokat . ,  seelyek a a`echat3l.kgn gyako.r3.áaron kivül 
a esstsmerő& tevékw>rységefi ii mÚzgóeitoti;ák. Mel  As alkalmazós 

vladilnelval./ A nrrraadAit kene08, kutató, kistrletező tevókenyséY i 

form* is ide, ;;arteMbaJt, Aulkor a  tasu14k ktilönböső terveket 8$0- 

nek, hipotóziaeket alitanak iel, m:4terirx3.izált cselekvósa/ iorma  
tényleges aec:lekaé:rben is konkretizálják. /Osszeszerelik az &re►m. 
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art,  how  n lámpák fón;y°erösségét kisé:aQti tapasztalatok él:pján ál-  
lapt,sák msg./  

F'olvetódik azonban kérdés, 4o::,y a probÍ,énáaitó- keresői- kutató.,,  

kisérletező n:-d8zcrekke1 hogyan lehet a "sötét dobozban" lezajló fo-  

lyam.: ►tokat befolyásolni, as ci;yc; s :iozzan tok kialakulását  

1  
és fejlődését mcggyoraitani.  

Fejtegetéseim illusztrálására Anohin reafF~rentációe .Jém4146 basz- -  

nálom fel, mely konkretizálja az cltaonciattaicat. /Lásd  ohins liaaj- 
 

ferentótsiós eémaN ►t az y3. oldalon./  

Amint enlit©t;tes,  a reproduktiv mbd oserek segits.ségével ,;elzó.x:-  

ket /ingerekets hall&s, látás stb./ alitunk a tanulánakks b(-mutatjuk  

a t 8rzyat /lát  ja/, elsogyarázzuk a , j♦leani►*+6+t /hall  jaí, iapintáe  

utján  is érzékeli 3 tárgy formáját, érdeelégét, hőmérsékletét, ke-  

münysségét, belső kinesztéziás órzéklete utján tap •:iztalatot :izcrez  

aulyéról, a cselct:vö®hQZ ozükeéges izmok mozgásáról, as  isifleti 

szalet heljsetér8l, naggyek$ról. 11,zekct a ktilső á® belső jelzéseket  

érs.ókszcrvcivsl Ae►ailmabir+1►bia/ felfogjas  rieiyek /h, lyzet:i a,ffe-  

rentáció/ adeloréis lsMeretekot /feltételes reflsar/ is fc lidéznek.  

Uioiesek birtolsó.ban tanuló  olyan állapotbc keriil, hot;;/ az inüitE-  

l'ákémrfa /inditó aí:ferentü41Ó/ ►  ~`slssplit- ásra /rajzold le, szoreld  

össze/ kész moz, .iabMt hozni kiils6 és belső cselekvéseit. A  osclek-  

vésnek amonbda► meghatározott tervF,  van, acm:.lyet az érzékszerveivel  

felfogott jelzősekből eL~  aév:e$ cee0000tx,v0 ==y11_ k.ováosolnirok•  

/AYferenticiók szintézise./ ; zt a rsiotésist: a téayen,*  /kiil.ónböző  

stferenic ók evaütteee/ slemsise - lényeges 6s lets,yegielia ji:gyeic  

elkiilönitéee és absztrakciója fo) ►yamatanak « zaró :ktusaként végzi  

•l►, Flips A tanuló tervet Asoroe-k3posoldat ilyen ős ilyen iormáizan  

és  sorrendben v omb  elt  ♦ ostlookvés té  telezzük tsl •., hew  tnnek  
t► tervnek metsfelel..en 4 10 Ss W1#,itw Ha cselekvés valamelyik  
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Anohin reafferentáci§s sémája után  

1.st ádium  helyzeti  
rentáci~ ~ 

~.... ✓  

érsék-
azervek  

aff eren—  
tácíhk  
$zintí—  
z ]. 9 e  

feltéte-
les reflex  

akció• akceptor  

2. stád ium  

aff.  
szint.  

~ 

helyzeti/affe-
rent áctl.  

feltételei  
reflex  

3.stádium  

reafferentá.c33  
bel s8/  ujubb információk  

akoep  
about  
eir5r3cxaa 

cselekvési terv közlése  
afferentáci k  
szintézise  

cortex  

subcort ex  

reakeieS/os.Jlekvés/  

cselekvési terv módositás  
aff.  
szi  

cortex  

subcort ex  

helyzOi affe—  
rerip5L ciLá  

	 érzékszervel  

L,  

•■••■•• 	•■•■•w 4444/1  

feltételes  
reflex  

. et  ád ium  

Mxszis:t  
cci3 akc  

E..,.... 

i 
~ 	 

Jar  
helyz.aff.  

érzékszervek  

felt. refl  



pontján zökkanb támad, a tanulá esetleg uj mQsoldáshoz i'olyamodik,  

vagy  ncvelői qelats660$ kér a :Akore5 végr+sha jt ánhoZ. "+z xlres 7+ie—  

parái,t„  telaada11100$p1daáaaskra nevelni kell 9  tanulókat, mert esek  

vé :,rehajtáea közen ,zerzi meg azokat a kezdeti "épitő ..1: m_ket"  

ís hozza mül6déabe az idegrendszeri mechanizmusokat é>3 17 sziché® alap—  

eéné.kat , amelyekre épiteni tud, tovább tudja fe jlesaateni. I zt az  

alapot — mint a  osOliskiés eiopodeditt 	kell ~~~ . De ezen  

tut is ;..ell jaaltni.  

A problémásitó e►ódaleasNWt éppen ezen i ponton VMS döntő ja3lentő«  
sége. Pl.  _+ tanuló, aiutaaa as  a.lspzémét elaajattitotta, ~.zz, a felada-

tot kapja, hoa  rajzoljon  le héroa a§Ovel párhuzaraos-kcosolist,,  

/'L14aeá harmadik foglalkoEái; B .  I.  b+►j Iftadatit./ A  problémát t8bbó—  

kevApabé magenak kc il megniia►nia« 1414114 » i`eladatbiloa ka{p40004046  

ismereteket /la ►elyzEti és inditó :;.ffexentéció stáűiuma./. .,sseehaasn•.  
lit ja, elemi, rosth].ja u feltételes karvsola.tok esiaz sorát, mig  

végre a sziikalaies. iSloWeteitkel aeg+ulkaW a oea;lekeile tar4v6  /:=z 
affereutécibicat szintetisé]. ja.r .A fisiolAsis tapoastslata azerist a  

oselekvéa tervének iisezeállitá:s{eval kialakul olyas iráa.-,rAtásai ktt3tae-  

isma iex  /akció .itcaaaptor/, am.:lyben a cei;le~,lr#0 terve- tudatoae.l ► ,  
é:s a tavaábbi cselekvés ellenőrző és korrigáló szerepét tölti be.  

A  ta.nulbi fokraw. tosan jut az önZllóan alkotott szintézisnek . rre a  

fokára, :.mi  axe  Islenti, hogy . n<:ve161 so  ;i.téaa e  korrekció uz  

11iLsstiiizak 11601S6nyóben redukálódik is ezzel parallel  növekszik a  

nottla5s öná3lósAlso A tanulói eljutott  addig , ae pona-ie4 ; b047  most  

■i~e tud  ja:  mil bill  csiriAl,n3.a. paz ichikaas. awt i s  memilhat juta:,  

a cselekvési szándék felmeriile  se a38 realisélaba aÍil].apoLábcin van.  

A cselekvési terv lsiraésát is ar;gkvvetc:144144  
Igy állitja basset  A..~ 	V0e001a 114010410• az':.1.'fá —  

rentí.oí6k szintézisében nem ozerepel as as  S►+i1Mspote 	;#,z e;;yes  
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ó,fikön rz egész Ara*,  vagy e6Y-•egy rósio Wed 4114p YANSakoibt nem  

alkalMaz wpam, hacvtam a tanulót  dolgozni*  

34Azs ielóveszi a szerelvéneket és  dolgozni kezd, tehát aagicleiő  

reakciókat ha j t végre. /Lásd a séma harmadik e védiumá.t./ A  reakció-

sorozatban három  lényeges tozzaawttQt figyeltem meg, Amelyekben a  

os: leilOit leröviQillését tapasstaittart ja0  

1* waikor a rózlemesl•e a huzal kspeMeoJ,óját ráilleszti, ta-

pintása utjén érzi, hogy  az  illesztés laz=>, a IsapcaoLat  

~ sttel ött el$ugcdte volna es ujjaival, A.zonestl u jabb nyomést is  

syakorolt a huzal kapcsolájara,  nosy ihhzesen éiljon. ;fzt feltOleA  
rc;x la~k 

 

tekintess umE:l;:nek reflexives ,:apintási inger, amelyet  

a ilsSONIVIOSoini -46Ntecakék fc1tswitait /#pohin, 269. o13./, és a ge—  

rincvAll 041066 allarváoól a me11ső Searvba kapcsolódnak. /A4Slrens  

szakasz./ Innen közvetlenül aea a"p_..rancs" •r,.z efferens szakaszon  

át%selekvés nyomatékosabb mejam,t1é:.aére.  

2. .+ 216.50(1 11-;. é s harmadik k40,000 1,41041 az első  kapcsoles  .i_,  

kertelenaéoei felvillannak t#datában, lMitaSsr—hérocaszor is nyoaéet  

gyakorol ukapcsolóra, Amon*  is s talán igy lesz j6/. : bs en az  

On e. oaelekvósét a 3ondolati elemek támoAtjéka bonyolult idQgsencl—  

sze rd' kapessolatok ut j én zalik le a oeeleMPAS tolyamata,. I zt a sok  

to„k:;. .:. c.aolással 	efferens pulyát, extrapyranidális pályarend- 

szernek mondjuk, ~~.me>lyben a kéreg /cortex/pyram3.s s(Aft jei es a ke—  

reg a1att:1. .:.ucok /üubcortex/ játszan.. k szerelt.  /Lásds Adám .. -brgY,  

194. old./  

3. A további ka►pcsoló.sUle •Sl3alk+rései gyorsakt, la,rbvAdültek,  

icie i pá.ljarenciszere egvün314, ,pyraNddu19.* "Ups i Sg seempat a  

co:A:ex veszi it. /t1dém György. 194• old./  ranek a ;ymitoLild'tte‘gi,  

szintnek  előfeltétele a tinbbAaöri Il/akorlás közben  kialakitott jár—  

tas  ,ági fok. a t..;akorláaok toifOlnlieib:an Csekken a  külső segitség  
igéö,;y►a, az cgyea mozzanatok 6 01004ilaük, automatizálódnak,  lefolyásuk  
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zökketaentesebbá 	egyre k~vesebb gondolati eliGr.szitiSt igényel  

/deverbalizái.ódik/. Mindezekhez a tanuló aktiv, önálló ttinks-~,~ja is  

hozzájézul.  

Térjünk  .azunb:.rn vil3oza a 410.14411411 terr  vössobajt#milowit erne  
mossika=-,  uaihoz!  

észt  mondottuk, hogy a  tannlólE a cselekvési tervek igyekszik rea-

lizálni, végrabajtsat, tehát 	va4;y eff Oleiti;icvgseket végez el.  

2d.A.s AO  lisgi Idiot a  teleppel sorba kap.sOija. k1vé ~~~C,zi, látja,  

ho67 a  tervask jegtelelően cselekedett, helyben hasy ja a megoldást  

és tovább lép. Gondolkodikt Három  égőt  kell bcka, csolnom. /A  terv-  

b1i1 ms4wodik iémpat smolt ti./ Yt/ és8t bekötóttera./Kőrb0-j41 401  

áramkörön a teki ntete./ A  adeodik égőt csak u::.;  tudao beilótni, ha  

a telep egyik kapesOltsát /s.tatja isi feloldom. /A cselekvési  terv  

ezen mozzanatát az íxamkörön vide.-tekintve képzeletben végrehajt;jet i,  

• mOakais6* VSss;.  a  jelentés  as akció akceptorban  s:ss as  afferenbáaiók  

szintézisét kiegá3ziti, mielőbb cselekszik./  

A  has:madik ieladat /lámpa bekötése/ megolddsa a második feladat  

mc>git4isához kapcsolódott, lerövidült uton. A  tanuló aoras-ka?neo-.  

~., 

 
hozott lótre. feladat párhuzamos-i:apcaol6s volt. a  fela■  

da-:: ezen jellolltóje nem került  be  INA*  Csel , , kvési te l.:vibes ezért  

a tLy ókervakt "Orb=  -  a WOW 	tOskv té:iénil • as egyesserübb ,  

sematikus  coelekvée ai:tiviSAlódott. Rstre  monda  Talízixa ►. hogy ami  

nincs a tijékossód . s3i alvbans  nincs a Solletsvóst tc:rtbs10 annak  
sag,sIdására nem is  01240d:tb.atmek• A  tanuló  a  korseklaW /mint aYie-  
3teett#oiós jelzőst/ tüdocsaAsual  vette, mvgbrtette, 1talakitotta  ©:►e-  

lek!►isi tervét, ás u  jra kesadőettltt a  feladat megoldása.  

Xbbil a tevékenységi ,~,,i, s41.06l két  mozzanatot emelek  kí0 11maloOk  
I 'Weft  400mobse lezajló folyamatokra rietuiitsaslskls  

1. A belső viszacaatolits és  
2. a külső viaszacs tolóe segitségével történő irányitáa:  
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,M162 talus  ::.vón, "M04. old./  

1. Dolma  visszacasa$014SM1 	t# ;0140iM►to t értem, aaa_ lyben a  

kisbrleti MOW, a cselekvés xéSamossOMatainak ereum6nyeit  ti.11e-- 

As' ei/eaigyt összehasonlit ►  ja  as  eredeti tervvel /as akció  

akoeptor szerepe/ és ha ©gyeznek, helybeg‚ha i;yja, ha különböznek,  

vagy az affereutÚciós szintézist,  vagy a cselekvést módositja.  

f.t3el aó irányitis./ Igy áe;, iüd3.k ki a tanuló dne11onőrzó Itipee®éve.  

' bban a folyamatban diintó szerevet jé.ts$ik a létás és a kineszté—  

ziós érzéklet.  

2. A tanulók eseelekviali a nevelő is látja, az e.redrs<ég;-  Ú~hoz—  

zá iá visszacsatolódik, aki a saj,át tervével öb®zehabonli4a, 'Fzük—  

aé,z, esetén kor ~'ekoiókat alkalmaz. Vayia ujabb, kieGészitbk  Vagy he—  

lye  ,bitó információkat küld tanuló gelá, tehát a.ffc:rentá3. ja.  

A  visszacsatolás its  az irisoyitás két injtája az ön -llerőrzó--ké—  

peeség kialakutá::ái aepti, 40,04 a tanuló aktiviLáaát fokozza, az  

eredmfinyeeebb munka véeaésre Sarkallja.  

Ugy gondolom, hogy ar SIMMO lIMWerentáaióa elailletánc;k megi3—  

msrise é© gyakorlati lrietóségei a frontális mó,as$er  

állandó has 
 

ználstáaas szeoIéllotmódjót apgvéltozietja. Azt 1 s  h.:sageu- 
QKLL/ 

1yo2nunk , 

 

hogy a vis:szacaatO440 áB iréaj►itás a  csA.ekvés különLöző  

formáiban egyaránt  mc t;ny ilv énuZ s a  is+imi isele k vös ben éppen u:.g,  

mint  az értelmi cselekvésben.  

3. A 7. 4tiztápos ko„nstat,álü itisáu:let hipazekVen44  

1. '  , - ltárultak és tisztázódtak az oktatási és nevelesi célok  

r,  ndszerének jellemző tulajdonságai, melyek a hatókoa;ya.bb peca-g66. . 

piai munkának fclyétc;lei, áa , . , ybQn a foglalkozás Lcrvezését; clmü.  

so,'ban we$határastsiks  

ma  ♦ tanit andá ti ómakö i• é 3 sz ord :, ómékra ♦alG boatel.*  
too/ A tárgyi és n.veló:si célok konkrét megjelöléset  



a c:aelo vési feladatok gembilnak isgtarvezéae és  

a  gondolkodás fejlesztiaO ►ek lehc.tfSaftei.  

SI  Een4rét ,41m;,lon,.okat haptunk a aligialkoae +Iasxhmastí ado  

épit4860r és az a.Z.ke.l.m,zott ujelebee seMilleenk alionlaisiaira vonate  

kozóan.  

3. a  pedagójzci tapasztalatok továbbfejlesztése net.,kivánja,  

hogy  QptiaLlis viszonyok között próbáljuk ki, va;;yis 	pod40-  

giai asituácitkan, amelyek az oktatás folyamatában adódnak. ai, lűt•4  

azonban  aegtc:rvezriénk és alkalmaznánk a kieórlet altal feltárt  ezem -  

pontok allpjén s'isaiNgliliLott okt:ILó kitelet tezatikáját, nÉhágy for!"»  

toa kérdésre at. G yugaató választ kcll lAapnunk a 8. oeztélyben le-  

foljtatott konstatáló kiáérlú t; `ben:  

a./ Az flokta°otechnikai szereléy3. E;yakorl,at tit  foGla7.kozáare:  

Lervezett témái /első íe j4zet I. pont/ arklticlx  May  fo$lelkozás ke-  

etében valüei •Lható meg a ?.  osztályon ki:aérletben három foGlralko- 
L i. 

zásra tervez t:tt 4óm~öst~a 8.  osztály szerelőgyakorlatán?  

/be/ As  éraakör, iluros--,párhuzaiaos- és vewes-kapcsolás almé-  

lsll  bs gyakorlati fanyaga, a4ecl et az elektro ~echna.kai szc.r+oléai  

gyakorlat  bvvaSóLtc`S fo ;lelkozáaeán a kiaérletbL bevont minden tauuló  

többé-kevésbé azonos szinten aLgisiwrt, ho,,yan aefc,l,; 6solja a többi  
téma  /al4:ernativ 	csillárkaposolAiMt stb./ tartalmát és a fo L;lalko..  

aás szer;r.esr.. tét?  

zekre a tzórdésekre a 	imillayl►e tanulókkal végzett konstatáló  

kieérlet :adhat . álaszt.  
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I3./ A konstatítlő kisérlet második fázisa. 

I./ A 0, osztályos konstatáló kisérlet első lépcsője.  

A kisérlet első lépcsőjében három K.ea* /36,  közepes, gyenge ál-

balános tanulmányi eredményű tanulók/ bevonásával azt kivántam meg-

állapitani, hogi a fizikában már tanult fogalmak /áramkör, soros-, 

párhuzamos- és vegyeskapcsolás/ elméleti és gyakorlati megismerése 

a szerelődoboz tartalmának felhasználásával hány foglalkozás kere-

tében végezhető el jó hatásfokkal. 

Az első lépcső foglalkozási témáját összevontan igy terveztem meg, 

és bonyolitottam le a kisérletet: 

A foglalkozás szerkezete.  /Ennek a foglalkozásnak csak a vázlatát 

rögzitem. Részletes kifejtés a 7. osztály konstatáló kisrletében 

található./ 

I./  Áramkör.  

1. Szerel&,dobozból áramkör összeállitása tárgyi cselekvéssel. 

Elemzéssel az alkotóelemek milyensége, funkciója, kapcsola-

ta /tények felárása/. 

Szabályalkotás: Az olyan kapcsolást, amelyben áramforrás± 

vezetői és fogyasztói van, áramkörnek mondjuk. /A szabály- 

alkotás módja: magasabb fogalom, lényeges jegyek.,' 

2. Alkalmazás variált formában: 

Tényleges cselekvéssel, élő beszéddel,az elemek szerepe. 

Materializált "  

Az  áramör lényeges és lényegtelen elemeinek összefoglalása. 

A szabály verbális elmondatása. 

II./ Soros- és párhuzamos-kapcsolás. 

1. Szerel& dobozból áramkör ösbzeállitása önállóan. 

Rajzi ábrák önállóan. 

'bsszehasonlitást egyező és eltérő vonások kiemelése. 

Lényeges és lényegtelen jegyek összefoglalása. 
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Szabályalkotás önállóan /esetleg segitséggel/. 

St 2. Variált kapcsolások összeállitása materializált formákban 

önállóan. 

Szabály önálló elmondat sa. 

3. Soros- és párhuzamos rajzi kapcsolások felismerése, és a 

megáliapitás indokolása irásban. 

III./ Vegyes-kapcsolás. 

1. _rajzi ábrán a vegyes-kapcsolás felismerése, és a megálla-

pitá,ok betüjelle ós zöveggel indokolva. 

Lényeges és lényegtelen elemek összefoglalása. 

Szabály 	megfogalmazása. 

2. Variált formában vegyes-kapcsolás szerelése a szerelődo-

bozból. 

Megállapitások betűjelekkel és indokolás szóban és irás- 

ban. 

A bevezető konstatáló kisérlet /első lépcső/ azt mutatja meg, hogy 

ezen a fokon /ó. osztályban/ 	foglalkozáz elégséges ahhoz, hogy a 

fonti témakört,a fizikában már megismert szabályok alkalmazását jó 

hatásfokkal elsajátíthatják a K.sz.-ek. 

II./ A második lépcső Dvao1émaköre. 

A konstatáló kisérlet második lépcsőjében öt két órás foglalkozás-

ra terveztem az elektrotechnikai szerelőgya korlatok tantervi anyagát. 

1. A foglalkozások követelményrendszere, szerkezeti felépiiése, 

tartalma és tevékenységi formái.  KÖzekv  -  n . iái. 
Minden foglalkozásnak megállapitottam a követelményrendszerét, a 

Tantervhez igazodva, amelyet a K.sz. -éknek a foglalkozás végén telje-

siteniök kell. A tervezetet mellőzöm, csupán a szerkezet mozzanaait 

es a lényeges oktatási-nevelési italadatokat rögzitem. 

a./ Alső foglalkozás. 
Téma: Lamkör, soros-, párhuzamos- és vegyes-kapcsolás. 
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Követelmén s A fogalmakra vonatkozó meghatározásokat pontosan 

tudja a K.sz. szóban, rajzban és tárgyi cselekvésben. Variált 

formáit ismerje fel, és tudjon hasonlókat konstruálni. 

Szerkezeti felépi éss Lásd az előző oldalon! 

Az első foglalkozás tapasztalata alapján leszögeztem, hogy  a sze-

relőgyakorlatok elméleti és gyakorlati anyagát a K.sz.-ek jól elsajá-

titották, a fizika idevonatkozó tantervi anyagát tudják. Az első fog-

lalkozással a kisérletbe bevont "...minden tanuló elméleti ismere-

tér: olyan színvonalra emeltlik, hogy azután ezt alkalmazni is tudja." 

/Kudrjavicev,lld. old./ 

b./ Második foglalkozás. /Lásd az áramkör szerelő-tábla rajzát!/ 

A konstatáló kisérlet további szakaszában mór normál .: zerelvények-

kel dolgoznak a aisérleti személyek. Ezekben a folyamatokban az el-

vé;zett müveletek a ciszta 	tárgyi cselLkvés fogalmát kimeritik, 

szemben a kisérletekben eddig végrehajtott modell -szerü cselekvések-

kel. Tekintettel arra, hogy a szerelőtáblák minden iskolában már meg-

vannak, fa-munkskkal /az elosztódoboz he . :/ének a kivésése, fatiplik 

iürészelése, átmenő furatok elkészit'se stb./ a szerelőgyakorlatok 

során csak szükség esetén foglalkozunk. 

A./ Kö'etelménys Ismerje meg a szerelőtábla szerkezetét, szeree, 

nyeit, azok szerepét a rend7zerben és szerelési müveleteit. :..jzi 

formában is tudja elképzelni, lerajzolni és a tevékenysé'L 6Jrrend 

megtervezését, az egyes müveletek végrehajtását kevés irnyitással 

önállóan tudja elvégezni. A tevékenységet élőszóban is képes legyen 

elmondani, az egyes mozzan'.tokra vonatkozó szabályt ismerje fel, tud-

ja alkalmazni,és a cselekvését indokolja is. 

B./ Ftladatoks 

a./ Az áramkör szerelő áblájának gyakorlatban való elkészíté-

se rajz után. 
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iásodik fo glalkozás rajza s,r 

Seköté si/elh elve zé si/raj z  

Harmadik fogl.:Csillárkares.  

lérnöki rajz  

Negyedik fogi. :Yáltókancs. 

Bekötési  rajz 
	

Iskötési rajz  

Ötödik  fo4alkozás  s  

csengő és -reduktor kapcsolótábla  

         

         

O  

        

        

         

~ 

        

        

         

Mérnök', rajz  Bekötési  rajz  
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b./ Fo,_;almak: Szerelőtábla, vasalócsatlakozó aljzat, biztositó, 

elosztódoboz, egysarku kapcsoló, normál csatlakozó, aljzat, lámpafog-

lalat, csupaszolás, szigetelő-szalag, s:ajzi fogalmak, vasalócsatlako-

zó-zsinór, ellenőrző-lámpa, nulla- és fázis-vezető. 

0./ Rajz: Beépitési rajz, oekc,tési rajz, mérnöki rajz, szerel-

vények rajzai /lásd a mérnöki rajzot!/. 

d./ Gondolkodás-fejlesztő gyakorlat: Fogalomalkotás, logikai 

t.,;rvényszerüség, szabályszerüség megszövegeztetése. 

e./ zemléltető eszközük: Szerelőtábla, normál szerelvények, 

rajzok. 

f./ Szerszánok: Csavarhuző, szlöjd-kés, ár, vasalócsatlakozó 

zsinór, ellenőrző-lámpa. 

g./ Baleset megelőzési rendszabályok: reszültség mentesitett 

állapotban szabad szerelni! Hibakeresést csak nevelői felügyelet 

mellett szabad végezni! 

C./ A foglalkozás szerkezeti felét;itése: 

I./ A szerelőtábla bemutatása és elemzése  közös tevékenység utján:  

,fA szereléseket nem falban végezzük nagyméretben, mint a villany-

szerelők, hanem kicsinyitett formában: x4zerel6--táblán. Ugyanazokat a 

villanyszerelési műveleteket ismerjük meg a normál szerelvények beé-

picése közben, amelyeket a villanyszerelő szakmunkások is alkalmaz-

nak. 

1. Az áramkör beépitési _cn..szere, az egyes szerelvények nevei, 

szerepük: 

a./ vasalócs . ltlakozó  -aljzat, csupaszolás /:.zabal.ya/; 

b./ biztositó /feltárva/,célja; 

c./ elosztódoboz és a szigetelő-szalag szerepe; 

d./ lámpafoglalat; 

e./ egysarku kapcsoló: részei, a billenőfej állása, le- és 
felállásban hogyan kapcsol. Gyakorlati szabály: Ugy kell 



elhelyezni, hogy felállásban kapcsolja, leállásban nyissa az áram-

kört. 

/Tábára felírom az egyes pontokat./ 

2. A rajzok elkészitése a ..terelőtábla konkrétumaira támaszkod- 

vas 

a./ beépitési rajz; 

b./ bekötési rajz, nulla- és fázisvezető, úuuaszoló aljzat 

bekötése rajzban. Ezeknél a mozzanatohmi az áramkör fogalmának /tar-

talmi jegyeinek/ felelevenitése rajzban, szóban. Gyakorlati szabály 

me állapitása: A nulla-rezetőt kell először bekötni a fogyasztóhoz. 

F_'z képezi az áramkör egyik felét, utAna a fázisvezetőt kapcsolón ke-

resztül kell bekötni. a  szerelvényen a nulla-vezető északi, a fázis-

vezető déli irányban helyezkedik el. /Fáziskeresővel történő meg-

állapitás helyett kijelentés formájában rö ;zit jük a két fázis nyom-

vonalát./ ; 

a./ mérnöki rajz: A bekötési rajz leegyszerüsitett,absztra-

hált formája: 

d./ tevékenységi sorrend: Cselekvési tervek rögzitése irá- 

nyitottan. /I., 1. pont alapján./ 

II./ Alkalmazás:  A tevékenység sorrendjében az egyes cselekvése-

ket /műveleteket/a K.sz. elvégzi& Az I., 1., 2. pontban foglaltak 

sorrendjében. /Lásd a D.2. a.-c. pontjaitl/Itt kerül sor arra, hogy 

a fázis-vezetőt Liz ositani kell. 

U j fo almaknak megfel ,Aó müvepletek: 

,itsupaszo.Lá:: és szigetelés; 

A.  nulla-vezető bekötése; 

6, fázis-vezető bekötése kapcsolón keresztül; 

dugaszoló,_aljzat bekötése a gyakorlati szabály alapján. 

A műveletek önálló végrehajtása. 

III./ Ellenőrzés: 
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1./ Az ellenőrző-lámpát a K.sz. kézbeveszi, megállapit ja a  

szerkezetét: vezetők,  roglalat, égő.  

Nevelő:  Ellenőrző-lámpának mondjuk.k'apcsold be a szerelő,táblát a  

csatlakozó-zsinórral,és a kapcsolót állitsd felállásban. Mi' tapasz-

talsz?  

K.sz.: kg a lámpa, mert áramkör van.  

Nevelő:  Hz áram iorráahoz kötött fázisvezetőben milyen elektromos  

jelenség van?  

K.sz.: feszültség, Kaz zárom az áramkört, áramev sséG és ellenállás  

van.  

Neveld: Helyesen mcndottad, amit a fizikából tanultál. Válaszolj  

arra a kérdésre: Szerelő-gyakorlatoknál mit kell tennünk, hogy áram-

ü tést na kapjunk?  

K.sz.: Ha az áramkört me ;szakit juk, a megszakitásig a fázis-veze-

tő feszültség alatt van. Ha a fázis-vezetőhöz hozzáérünk, áramütést  

~:aphatunk, mert a teamünkkel áramkört hoztunk létre. Tehát a feszült-

séget is ki keli kapcsolni.  

Nevelő: Helyes a megállapitásod, tehát feszültség-mentesitett  

szerelvénnyel szabad dolgozni! Ha a sze relvényben hiba van, akkor  

azt ellenőrizni kell. 24 V. 4eszultségre kapcsoljuk a szerelőtáblát,  

ami nem okoz életveszélyes sérülést. Az áv.:tosságot azonban itt kell  

megtanulni. Ha a szerelvényen a lámpa nem gyullad ki a bekapcsolás  

után, az ellenőrző -lámpával hogyan keresed meg a hibát?  

K.sz.: Gondolkodik, bizonytalankodik.  

Nevelős A vasalócsatlakozó-aljzatot lazitsd meg;, és a két kapocs-

hoz 	csatlakoztasd az ellenőrző-lámpát! 

K.sz.: Áramkör van. A lámpa ki,..,yullad.  

Nevelő: A nulla plussal alkoss áramkört '  a fázisvezető minden  

kapcsolási pontjával.  

K.sz.s Elvégzi az áramkör létesitéseket és megállapitja: A kapcso- 
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lás minden ponton jó.  

Nevelő: £gy helyen a fázis-vezető kapcsolását megszakítom és az  

ellenőrzést elvégeztetem. 

K. sz. s A hibát ellenőrző-lámpával felfedi és ki javit ja.  

nevelő: Loglald össze az ellenőrző-lámpával történő hibakeresés 

gyakorlati  szabályát.  

Megjegyzem,  hogy bemutatás alapján is végeztem kisérletei az el-

lenőrző-lámpa alkalmazását illetően. Azonban ezeknél a K.sz.-eknél 

a későbbi hibakeresés nem volt tudatos, több esetben a lámpánál *  

vagy a kapcsolónál kezdték az ellenőrzést. Mindez azt mutatta, Lio;y  

a K.sz.-ek nem ismerték fel, hogy egy szerelvény mikor van áras %  vagy 

feszültség alatt.:z előbbi megoldást tudatos és hatékony eljárás-

módnak tartom.  

2./ A nevelő vasalócsatlakozó vezetékkel 24 V. feszültség alá  

hhIlyezi a szerelvényt, ellenőrző•-lámpával hibát megkeresi, kija-

vittatja. /Baleset megelőzési rendszabály!/  

IV. 

 

Gyakorlat:  

1./ A vasaló..csatlakozó dugóját és aljazatát a K.sz. feltár ja4  

a--Ei 	n. 

2./ llen ~ rtző -lámpával i ya.:orlatükat régez /felügyelet rüellett/  

V. Osszefolalá  : Szerelő ébla és rajzos alapján az áramkör és  

kii. "é sült elemeinek fel  ,órása szóban. Gya orlati szabályok szóban  

való megfogalmazása, rü;zitése.  

D. A~m  sodik foÉ;lalkozás tabasztalat,ai:  

1./ A szerkezeti feléj : ités I. pontjában tapasztalatokat, is-

mereteket szerez a. K.sz. A II. pontban a megszerzett ismereteket a 

gya orlatbari alkalmazza. A III. pontban az elméleti ismeretek alapján  

ellenőrzi a tevékenyvég eredményét. .$ IV. 1./ pontban tényleges cse-

lekvésből jut uj gykorlati ismeretekhez. A 2. pontban az elméleti  
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ismeretet'  gyaitorlatba. alkalmazza. Az/ Vg pontban konkrét tárgy és 

séma--szerű ábrázolás alapján az áramkör fogalmát szóban is megszöve-

gezi és kiegésziti /biztositó/. A fő cél a tárgyi és nevelési cél 

egységben történő magvalósitása. 

2./ tárgyi és n,.:velési célok és feladati-meuoldáaok közül kü-

lönösen ki kell emelnünk az alábbi lényeges mozzanatokat, amelyek a 

későbbi tevékenység meghatározóivá válnak. 

a./ Az első mozzanat az áramkör fogalmút érinti. A második fog-

lalkozásban a K.sz.-ek általában /ú fő közül 7 fő/ érzékenyen rea-

gáltak az áramkör fogalmi meghatározása során a  tartalmi  .legyek ki-

bővülésére /biztositó is van az áramkörien,/és az áramkór ulszerü 

megjelenési formására,. Mindezek a megnyilvárn l  ásom azt jelentik, ho.;y 

egy  fogalom sztereotip ismétlése és kipreparált feladatban való al-

kalmazása az elsődleges absztrakció során /amikor  megismerik  a fogal-

mat/ indokolt pedagógiai eljárás, azonban az alkalmazás során uj je-

gyei is feltárulhatnak és fel is tárulnak, ha ezakre a megoldandó 

feladatok /rendszere/ lehetőséget nyujtanak,és a nevelő ezek felis-

merésére sarkallja a K.sz.-eket, tudatositja azokat. 	7. és 

E.  osztály konstatáló kisérletben szereplő alábbi fogalmak szerlae-

zetét és tartalmi jegyeits kapcsoló, lámpafoglalat, az áramkört rep-

rezentál' rajzok./Itt mindjárt megjegyzem, hogy olyan képesség ki-

bontakoztatásáról van szó, amely az u jban nemcsak a régit, az iame-

rőst fedezi lel, hanem az ujat is észreveszi. A beállitódás pozitív 

és negativ hatására szeretnék itt utalni. "A beállitódás pillanat-

nyi'  vagy t:.rtós készenlét arra, hogy valamely helyzetben bizonyos 

sémát... használjunk." /Va.: Pietrasinszki, 111. old./Jrre is ne-

velni kell a  tanulókat,  mert a beállitódás ;. feladat megolda sab-

lonos elemeket visz, ezáltal lerövidül cselekvés, automatizálódik, 

csökken az eről :eszités, deverbalizálódik a tevékenység. De képessé 



kell tenni őket arra is, hogy az ujat észrevegyék, ismerjék meg, 

épitsék be tevékenységeik folyamatába. Ezáltal gazdagodik tapaszta-

latuk, mélyebb lesz ismeretük és hajlékonyabbá, rugalmasabbá, több-

oldaluvá és hajlékonyabbá válik tevékenységük. 

b./ A másik mozzanat, ami a további konkrét gyakorlatok kiinduló 

pontja, a feladat rajzi és tényleges gyakorlati megoldásával iigg 

össze. Ezt a mozzanatot - cselekvést - igy fogalmazhatjuk meg: A 

szerelő,,gyakorlatok során - rajzi és térd cselekvésben egyaránt - 

az első feladat a nulla-vezető bekötése az áramforrástól a fogypsz- 

t 	, Ezzel a bekötéssel az áramkör felét szereljük össze. /Gyakor- 

lati szabályok rögzítése./ Ez a legegyszerűbb bekötési feladat, mi-

vel a nulla-vezetőt a szerelííztáblákon általában nem szakitjuk meg. 

c./ A harmadik mozzanat a nulla- és fázis-vezetők bek tésóvel , 

Kapcsolatos. itt is szabályról van szós A biztositó-aljzat és 

lámpa-foglalat külső, illetve felső csatlakozási sarkaihoz kötjük a 

nulla-vezetőt, a belső, illetve tbarkaihoz a fázis-vezetőt. Ezt a 

szabályt tények alapján szemlélethez kapcsolva szövegezetjük meg, 

közben a tények oki összefüggéseire is rámutatunk. Pl.: P.Z.-nal 

folytatott beszéletés alapján: 

Nevelőt Mi a fázis- és nulla-vezető szerepe az áramkörben? 

K.sz.: Az áramforrásból a fázis-vezetőn folyik az  áram a fo-

Lvasztchoz és a nulla-vezetőn folyik vissza. 

Nevelő: ;lyik vezeték érintése balesetveszélyes? 

K.sz.: A fázis-»vezetőé. 
Miért? 

K.sz.: Mert a tetemen - mint fogyasztón - kereszt€1 i raft -
'Aört létesitek. 

Iá velő:E:bben az esetben mi a. nulla-vezető? 

K.sz.: A föld. Igy van áramkör /mutatja/. 
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Nevelő: ezért hangsulyozzuk, hogy a vezető érintése életve-

szélyes. Csak fe ,zültség„mentesitett szerelvényen szabad dolgoznia 

/Példákat mondatok a  villanyszerelő szakma területéről./ 

Nevelős Például a lámpa melyik sarkához kötöd a fázist? 

K.sz.: Nézegeti a lágpafoglalaiot, majd igy válaszol: Az al-

sö sarokhoz kötöm a fázist, a csavaros részhez a nullavezetőt. Az 

alsó sarokhoz csak akuttal l érhetek hozzá, a csavaros részhez vé-

letlenül is hozzáé2bet a kezem, amikorlámpát becsavarom. Ha a sar-

kokat felcserélem, véletlenül agyon is üthet az érüst, mert áramkört 

alkotok a testemmel. 

d./ A 0./ pontban leirt es a következtetési láncolatban feltárt 

gyakorlati szabály ismeretében az ellenőrző-lámpa alkalmazása hiba-

keresésre lényegesen tudatosabbá válik a kisérleti személyek számá- 

ra. 
A o;lali.ozásban szereplő fogalmak neveinek ey :észét bemutatás 

alapján, információ közlésével sajátiuja el a K.sz. /szerelí_tábla, 

dugaszoló-aljzat/, más részét a cselekvés közben feltárult lényeges 

jegyek kiemelése utján /csuyaszolás, szigetelő-szalag, eg3usarku 

kapcsoló stb./. Mind a két esetben törekedni kell arra, hogy a fo-

galom lényeges tartalmi jegyei fokozatosan feltáruljanak, szerepü-

ket megértse a K.sz. :a feltrást tárgyi, rajzi cselekvést kisérő é-

lő beszéd is támogassa. 

g./ Hermalik foglalkozás:  /Lásd a csillár-kacsolás szerelőtábla 

rajzát!/ 

A./ Követelmény:  Ismert szabályokat önállóan tudjon alkalmazni, 

uj elemekkel képes legyen kiegésziteni, wővített formában ujra fo-

galmazni és alkalmazni. / setleg kevés külső segiúséggel./ A ter-

vezési munkában is nyilvánuljon meg öw ilósága, lépéseit tudja meg-

in:okolni, tárgyi és rajzi cselekvéseit élőszóval is tudja megfogal- 
mazni. 
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B./ Feladatok: 

a./ Csillárkapcsolás /három, va,y 	élővel/ szerelötáblájá- 

nak rajz alapján történő gyakorlati esszeszerelése. 

b./ Uj fogalom: csillákapcsoló, az áramkör variánsa /két Ó-

ra/kör/. 

c./ pajzs bekötési és mérnöki rajz. 

d./ Gondolkodás—fejlesztő gya•:orlat: fogalonialkot ás, csillár-

kapcsolás lényege /szabályszerüség megalkotása/, ok—okozati össze-

függés. 

e./ Szemléltetőeszköz: csillárkapcsoló, rajzok, szerelő-

tábla, szerelvények. 

f./ Szerszéroks mint előbb. 

g./ Baleset=megeiőzési rendszabályok:  A  fázist a rejtettebb 

helyre kötjük! Feszültségmentesitett állapotban ezereljt i-11 er_őr-

zest csak nevelői felügyelet mellett szabad végezni. 

C./ A foglalkozáü. szerekezeti felépiLése  

I./ A szerelőtábla bemutatása  és elemzése közösen, kevés nevelői 

irányit ással. 

A csillárkapcsolásról gyakorlati tapasztalatok.  Ezek  alapján ta-

pasztalati fogalom—jegy: több égő, gyenge, közepes, erős fény, két 

billenőkaru kapcsolÁ• /A lényeges je t,,yek a foglalkozás folyamatában 

tárulnak fel./ 

1. A szerel t ábh szerkez.:te tárgyi formában, majd rajzban: 

a--d./ pontok mint a második foglalkozáson/C./ I./ 1.1, K.sz. 

által Elemezve; uj rajzi jelt  V 
e./ csillárkapcsolós K.sz. feltárja, vizsgálja a szerkeze-

tét; rajzban segitem a lényeg kiemelését /lásd a csillár—kapcsoló 

rajzát/; 

2. A nulla-vezető bekötése rajzban: A :;avult, szabályt felele- 
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veniti a K.sz. és gyakorlatban szemlélteti /mutatja/. Itt ujabb sza-

bályt kell megszövegeznie: A nulla-vezető egy csomópontból kazik el  

a lámpákhoz. /Ehhez a szabályhoz a konkrét s..ituáció vezeti el a  

K. sz.-et.'  

3. A fázis-vezető bekötése rajzban:  

A  csillár-kapcsoló rajzát a táblára rajzoltatom: közös sarok,  

egyes sarkok észevétetése, szerepe, funkciója; a két billenő-fej  

kapcsolata sarkokkal; az elvet hasonlitsa össze a valósávos ceil-

lárXa_ csolóval; 

törvényszerüséŰ regállapitása: A billenő-fej egyik oldalával le-

és felállásban mindig érintkezik a közös sarokkal, a másik oldalé= 

val csak felállásban kapcsolódik az egyes sarokhoz./Lásd a rajzot!/ 

A fázist igy különbözhetjük meg: fb= bemenő fázis  

fkl= egyik kimenő fázis  

fk2= másik kimenő fázis  

Készitsd el  a bekapcsolást. K.sz.: Flkésziti csillár-kapcsolás  

rajzát és megállapit j a: Ez is áramkör, mégpedig két formában. 

4. Szerkezd meg, a mérnöki rajzát! A csillárkapcsoló rajzét  

hogyan rajzolod? Arra késztetem a Ksz,.-t, hogy a második foglalko-

záson megismert mérnöki rajz alapján - kissé megváltozott formában 

konstruálja meg a csillárkapcsolást. /A szabály alkalmazása variáns  

Formákra./ 

5. Rajz alapján összefoglaltatom a csillár-kapcsolás lénye- 

gént és megéilapittatom a szabályszerűséget: A  csillár-kapcsolásban  

több égő van, rendszerint páratlan számuak. /( y ~ . sge, közepes, erős  

fény./  

A csillár-kacsoló három sarku: Egy közös sarok, két egyes sarok 

van benne, két billenő-fejet két kar mozgat le- és feláll sba; a  

bilienőfe j csak  felállásban kapcsolja az Eges sarkot a közös sarok- 
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hoz; a két egyes sarokkal két áramkör hozható létre /az áramkör fo-

galma tovább bővül/. 

II./  gmyi ,Jrlati alkalma. 

A csillár—kapcsolás szerelő rajza alapján logikai sorrendben ösz-

szeszereli a kapcsolótáblát. Ezen a fokon a rajz képezi a tevékeny-

ségi sort, irásban nem rögzítjük. Szükség szeringi az egyes tárgyi 

cselekvésekben korrekció utján segitséget nyujtok. Pl.:  A csupaszo-

lásnál, a nulla— és fázis—vezetékek szabályszerü bekötéseinél, a 

vezetékek elágaztatásánál stb. T'llenőrzöm, hoy a második foglalko-

zás szabélyait hogyan Ülkalmazzák, utalok rájuk, szükség szerint 

felelevenittetem. 

III./ A szerelvények müködőkévességének ellenőrzése: 

Gyenge, közepes és erős fényre kapcsolás nevelői ellenőrzés mel-

lett+ hibakeresés ellenőrzo—lLmpával nevelői felügyelet mellett; a 

hiba okának önélló feltárLsa és kijavitása. 

IT./ összefoglalást A csillár—kapcsolás lényeges elemeinek szó-

beli összefoglalása /szükségi_, szerint a rajzra utalással/. Különösen 

a  gyakorlati  szabályok helyes összefoglalására késztetem a kisúrle-

ti személyt. 

D./ A harmadik fo lalkozás tapL.aztalatai  

1. A  C./  I. 3. pontjában a fázisvezető bekötése rajzban cimü 

mozzanat végén a t.;rvényszerüség megá.lapitása és alkalmazása rész-

letesebb tényan,:altot igényel. Igy: 

Nevelő: Hová kötöd a bemenő fázist? Nevezzük ás j elö jük iy: fb . 

K.sz.: Gondolkodik, majd/a  8 fő közül 3 fő igy ,;árt el/ 	az 

egyes :;azokhoz kötötte az f b—t, a másik egyes sarokhoz a kimenő fá—

gist /fk/. rajzon végighalad és megáliapitja, hog,y csak akkor van 

áramkör, ha mind a  két k*peaelá felállásban van.  /_,_v variánsra a 

konzekvenciát megáliapit ja a K.sz., ami helyes megáll a itás, de a 
végső célnak nem  felel  meg. `ovábi elemző munkára van szükség./ 
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Nevelős Ho,yan 1ehLt ugy be kapcsolni, ho;y a két kapcsoló külön 

áramkört kapcsoljon össze? 

K.sz. t mézi a 1.ajzot, majd megállapitja: Az, fb-t a közös sarok-

hoz kell kötni, az egyik egyes sarokból a lámpához kell vezetni. Oda-

vezeti. Gondolkodik. De melyik lámpához? Ahá! Ebből a sarokból egy 

lámpához, a másik sarokból két lámpához. /A variánsok tisztázódnak, 

a lényeges elemek kiemelkednek./ 

Nevelő: Végezd el! 

K.sz.: A második bekötésnól reprodukálja a szabályt, a nulla-

vezetőnél tanult elé orztatásra. 

Nevelőt Hány áramkör van? 

K.sz.: Az  első és a másodikat mutatja. 

Nevelőt Ha ezt /mutatom/ bemenő-fázisnak mondtuk, akkor ezeket 

/mutatom/ hogyan nevezhet jiik? 

K.sz.: Kimenő fázis, iy jelöljük: ik . 

Nevelő: Két ilyen .oázis van, különüöztesd meg! 

K.sz.: 1.: tk , 2.: fk . 

Nevelőt Igy is jó, talán i :;y jobb: fkl , fk2. Készitsd el a kap-

csolási rajzát. 

Az áramkör uj megjelenési formájának /a csillar-kapcsolás két 

áramkörének/ felismerése nem jelentett problémát a K.sz.4knek, mi-

_or :z 

 

lényeg negrag .idásához részletesebb tényanyagot nyujtottam a 

fent leirtak alapján. Pszichikait-g itt arról van szó, amit Kabanova. 

Meller igy fogalmazott meg: "Az álL- alánositások kial_ki -tásakor a ta-

nulóknak ki kell ecnelniök és szóban meg kell fogalmazniok a nem lé-

nyegen ismertető jegyeket és be kell számolniok arról, hogyan variá-

lódnak ezek, meg kell fogalmazniok a variációk elvét." /Bogojavlensz-. 

kij, 244. old./ 



74 

2. A  K.sz. a vasalócsatlakozó-aljzat, biztositó, Llosztódoboz, 

lámpafoglalat/C. I. 1. a--d. pont/  szerelvényeinek szerkezetét, szere-

lését, funkcióját az előző foglalkozáson tanultak alapján önállóan 

elemzi, és helyes szerelési szabályokat reprodukál /a nulla és fázis 

bekötése a biztositó-aljzat és a lámpa sarkaihoz/. ezek a szabályok 

a tervezést ós az alkalmazást irányitják is. U jabb szabályalkotások-

ra is sorkerül. /Pl.: 	nulla-vezető elágaztatása./ Analógia alapján 

más szituációk gyakorlataiban is felfedezik az uj megoldást. /P1.: Az 

f -ben is elágazliatást kell késziteni. A mérnöki rajzot a második 

foglalkozáson m •. gimert elvek alapján kell megszerkesztenie./ A coil-

lárkapcsolásban felfedezett két áramkör - tartalmi je yeia el együtt -  

a csillár-kapcsolás sarkpontja. 

3. A tárgyi cselekvésnél a második foglalkozáson han sulyozott 

szabályt, ami a tevékenységi sort leröviditi /a nulla-vezetőt; kell 

először bekötni/ K.sz.-ek e,,yöntetüen gyorsan  hajtják végre. Begya-

korlottsága szint felé halaunak a technikai jellegü feladatok /cse-

lekvések/ végrehajt,sai is. /Csupaszolás, beLötés, csavarozás stb./ 

4. Az egyes cselekvések végrehajtásában az önellenőrzés is 

kezd kibontakozni: 'több az egyéni korrekció és kevesebb a nevelői 

beavatkozás igénye. 

5. Az okozati összefüggésre a hibakeresés utján egyre bi . -ton-

s árosabban jönnek rá. r,  több ok feltárásába is bevezetést kapnak. 

/Pl.: Hem ég a lámpa. Mi az oka? Az ellenőrző-lámpával a szere vény 

felépitésének - az áram folyásának - irányában haladva keresik az 

okokat, - vasolócsatlakozó--aljzat, biztositó, kapcsoló, lámpa sar-

kainál a feszültség hiánya vagy megléte./ 

6. A fogalmak tartalmi  jegyeit a szerelési szabályokat verbá-

lisan is el,Ttudják mondani, és gya.orlatban is tudják alkalmazni. 

d./ Negyedik foglAlkozée  /Lásd az alternatív-kapcsolás szerelőtábla 

rajzát./ 



A./ Követelményt  A megismert szabályok önálló reprodukálása és 

alkalmazása. Ujabb fogalmak és gyakorlati szabályok megszövegezése 

/kevés irqigyitással/. Ok—okozati összefüggések önil.ló feltárása. 

Önálló tervezés a szerelőtábla alapján. A tárgyi, rajzi cselekvé-

sekben az öni. llenőrző -ké__ esség továbbfejlesztése. 

B./ Feladatok:  

a./ Az alternativ-kapcsolás szere14,táblájának elkészítése a 

rajzban és tárgyi cselekvéssel.* 

b./ Uj íogalom: alternativ-kapcsoló és áramköre. 

c./ Rajzi jelek: alternativ kapcsoló rajza. 

d./ Gondolkodás fejlesztés: fogalomalkotás, lényeg kiemelés, ok—

okozati összefüggés. 

e./ Szeml. esik.: alternativ-kacsoló, rajzok, szerelőtábla, sze-

relvények. 

f./ Szerszámok: mint  előbb.  

g./ Baleset megelőzési rendszabályok: mint a 3. foglalkozáson. 

C./ A foglalkozás szerkezeti felépitése:, 

/A K.sz.-ekiMk elégg* konkrét tapasztalatuk van a megismert gya-

korlati szabályok alkalmazz:.séval kapcsolatban. Most ezeket a sza-

bályszerűségeket tárgyon, rajzban szemléltetve, majd gondolati uton 

uj formában /kérdésekre adott válaszban/ átrendezve számonkérem./ 

I./ Bevezető részt  

1. A megismert gyakorlati szabályokat szerelőtáblán és rajzon 

konkretizálva foglald össze! 

2. Ugyanezek a szabályok szóban: 

Milyen változásokat tapasztaltál az eddig összeszerelt áram: _örö-

kön? 

xoyan kell az áramkört Üsszerelni? 

Milyen baleset.,megelőzési rendszab_lyokat kell a szerelési ,_ a—
korlatokban me ' tartani? 



76 

Hogyan keresed meg a hibát. ellenőrző-lázapával? 

3. Élmények az alternativ-/v'ltó/ kapcsolásról /előszoba-szoba, 

földszint-első emeleti. Tapasztalati fogalomjegyek: egy lámpát két 

helyről lehet kapcsolni. /A lényeges jegyek később tárulnak fel./ 

4. A szerelőtábla szerkezete önálló elemzéssel tárgyi formá-

b an, majd rajzban: 

a-d./ pont: Mint a második foglalkozásnál. 

e./ Az alterr_ativ - kapcsoló feltárása, szerkezetének rajzban való 

ábrázolása. /Lásd az ábrát./ 

fis/ A nuja-vezető bekötése rajzban. 

g./ A fázis-vezető bekötése rajzban. 

Két alternativ•-kapcsoló kell hozzá; 

A z fb-t az egyik kapcsoló közös sarkához, 

az fk-t a másik kapcsoló közös sarkától a lámpáig kell bekötni, 

Áramkör nincs, a szabadon álló egyes sarkok összekötése biztosit ja 

az áramkört, 

h./ ]fisban a Jillenő-fejek ábrázo ásával az alternativ-kapcso'- 
; „„ filbetá 

1 ás Bml tréfia i 

i./ Mérnöki rajz. 

5. Az alternativ-kapcsolás elvének, gyakorlati szabályainak 

szóban való megfogalmazása. 

II./ A szerelőtábla elkészitése:  

1. :iyaorlati szabályok felelevenitése szóban. 

2. Az alternativ-kapcsolás lényege rajz alapján. 

3 bzerelés a rajz felépit,ésének legik'ja alapján önállóan. 

j3ze2elés közben figyelem, hogy a gyakorlati szabályokat helyesei al-

kalmazza-e a K.sz. Szikség szerint feleleveníttetem, és helyes alkal-

mazására késztetem./ 
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III./ Szóban összefoglaltatom az alternativ- kapcsolás szerelési 

i'o lyama i át. 

IV./ Ki-bekapcsolás manipulálás utján./ Óvatosság!! 

i►V./ Lsetle,es hibakeresés ellenőrző-lámpával önállóan. /ÚvaLos-

ság./ A hibakeresős logikai sorrer. djének megtartása a mg-ismert gya-

korlati szabály alapján. 

VI./ Milyen fogalmakat, gyakorlati szabályokat ismertél meg? /A1-

ternativ- kapcsoló, áramkör variánsai, bekötési sorrend./ 

D./ A negyedik foglalkozá.; tapasztalat4s 

1. A :.sz.-ek a fogalmak tartalmi jegyeinek a feltárásban tár gyi 

és . ajzi cselekvés utján megfelt ló gyakorlatra  tettek szert. A kez-

detleges -  t,s  _:asztalati - fogalmi jegyeket a mélyebb elemzés /meg-

isaerés/ utján helyesen egésAtik ki. Ujabb gyaorlati szab _lyukat 

/az áramkör bekötési sorrendje/ me tudnak fogalmazni. A régi szabá-

lyok alkalmazásában megfelelő jártasságra tettek szert. Ugy látom, 

hogyelmélet és gyakorlat kapcsolata kezd megszilárdulni. Tevékeny-

ségeiket ésszerűen tudják indokolni. A  tevékenységi folyamatok kez-

denek lerövidülni, deverbalizálódnak. Ritkán kerül sor arra, hogy a 

szabály helyes alkalmazására figyelmeztetni kell a K•sz.-eket. 

2. szerkezeti felVi'ésben utalnom kell a bevezető rész 1-2. 

pontjának gyakorlati jelentőségére. Az eddig elsajátitott gyakorla-

ti szabályokat először konkrét formában kértem számon, hogy az abszt-

2akt formában történő számbavételnek legyen meg a tárgyi "fedezete", 

ne csupán verbális gyakorlat legyen. Ugyanis az a tapasztalatom,ho y 

a szabály akkor funkcionál uj szituációkban, ha a Z.sz. minden pil-

lanatban gyakorlati példákkal képes szóbeli kifejtését illusztrálni. 

U;y látom - legalább is ezen a fokon az igazolódik be -, hogy egy 

uj szituációban jelentkező konkrét probléma megoldása a verbális 

szabályok konkrét tartalmával való összehasonlitás folyamatában ol-

dódik meg. Pl.: Az áramkör fogalmi jegyei /áramforrás }vezetők, fogyass 
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tók/ minden esetben felszínre kerülnek, amikor az áramkőt varién 

formóinak felismeréséről van szó. 

wovábbá azt is hangsulyozni kell, hoc egy szabály cselekvésben, 

szóban való sztereotip ismétlése nem garantálja az uj .'eladatok meg-

oldását. Ehhez a probléma megoldáshoz a sztereotip szabályt  

összefüggésben, változó formában kell számonkérni. Ezáltal a sza-

bály rugalmas felhasználási módjai tárulnak fel a K.sz.-ek előtt. 

/V6.: I./2. pontban közöltekkel./ 

3. Az alkalmazott módszerekkel kapc..;olatban jogos megálle,pitás-

nak látszik, hogy  a frontális munkát irányitó állandó nevelői bea-

vat xzás módszere a legminimálisabb mértékben érvényesül.  

K. sz.-fél volt arra szükség, ho;y külső segitséghez folyamodjon. 

/Pi.: Cs.J. és 	kisérleti személyek igényelték az alternativ- 

kapcsoló rajzi ábrázolásánál a nevelői silgjteéget. Vagys B.J. ki-

sérleti személy az 3b  és fk  kapcsolásánál bizonyt lankodott./ ne-

velői beavati:ozás a lényeges mozzanatokra, a kérdés-feltevésekre és 

az ellenőrzésekre terjedt ki. Az apróbb mozzanatokban a K.sz.-ek 

kutató-kereső-problémamegoldó tevékenysége jut szerephez, amely moz-

gósitja őket hipotézisek felállitására, azok öntevékeny megoldására. 

1-1z ilyen módszer a K.sz.-ek cGész személyiség-szektorát mozgásba 

hozza és fejleszti. A problémásitó módszer alkalmazásának feltétele 

a  foglalkozás szerkez..ti felépitése, amelyben a K.sz.-eket aktiv te-

vékenységre, önkifejtésre késztetjük. rzt a szemléletmódot kell kö-

ve esünk mar  a foglalkozás szerkezetének megalkotása folyamatában is 

és a módszerek kombinativ megtervezésében is. 

E./ Qtödik fo4)t4koza§ ,  /Lásd a csengő-reduktor és csengő szerelő-

tábla rajzétt/ 

A./ Követelmény:  málló Tervezés és szerelés a szerel  táblául 

A44106,44 nyujtott szemlélet alapján. /Hangsulyozni kívánom, hogy a 
szerelő tábla csak külső szemléletet nyujt, a lényeget - az áramkört 
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a K.sz.-nek kell meterveznie./ Gyat:.orlati szabályok Önálló feltárá-

sa, és szerkezeti összefü ;ést,mcgismerése és alkalmazása.  

B./ Feladatok: 

a./ A csenő-reduktor és csengő szerelőtáblájának elkészitése rajz•  

ban és tárgyi cselekvéssel. 

b./ Uj fogalom: csengő-reduktor, esengő, áramköre.  

i•/ Rajzi jeleke csengő-reduktor, csengő.  

d./ Gondolkodás fejlesztése:  fogalomuli:otás, szabályalkotés, szer-

kezeti összefaggést kifejező törvényszerisé;.  

e./ SzLml.eszk.: az uj fogalmak tárgyai.  

f./ Szerszémoks mint előző folalkozáson.  

g./ B:::leseti  megelőzési rendszabályok: mint előző foglalkozáson.  

C./ A foglalkozás szerkezeti ielépitése:  

I./ Bevez ~ tő .!ész:  

1-2. Mint a negyedik foglalkozáson.  

3. élmények az előszobai csengőről. Tapasztalati fogalom tar-

talmi jegyeinek önálló megállapiásas csengő-nyomógomb, reduktor,  

esengő.  

4. A :szerelőtábla szer ezLte, unálló elemzéssel tárgyi formá-

ban és rajzban:  

a-b./ pont: mint a második foglalkozásnál.  

c./ csengő-reduktor: a K.sz. feltárja és megáliapitja: a  

be- és kivezető kapcsokL:t, i,:olvassa feszültségeket ős a kapcso-

lásokat.  

d./ Ábrázold rajzban is.  

Tekintettel arra, hogy a reduktort még fizikában nem tanulták, a  

következő ismereteket közlöm:  Az egyik tekercs több menetből áll.  

Ezt priorér tekercsnek mondjuk /mutatom/. K.sz.: Ide /mutatja a két  

szélső kapcsot/ kapcsoljuk )  220 Vi', és ide a 110 V' feszültséget.  
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A másik tekercset szekundér-tekercsnek hivjuk. K.sz. megmu ~ .atja a  

3-5-6  V' feszültség kapcsait. A priorér-tekercsre kapcsolt feszült-

ség annyiszor lesz kisebb a szekundér-tekercsben keletkezett feszült-

ségnél, ahányszor kevesebb a tekercs menetszáma. /Szerkezeti össze- 

ggés Hszrevétetése./ Igy rajzoljuk le. /Lásd a rajzot./  

e./ Elosztódoboz ismerős.  

f./ Nyomógombot feltárja, lerajzolja.  

f./ Csengőt feltárja, szerkezetét és működési elvét ismer-

teti. Lerajzolja.  

5. A bekötés önálló elkészitése /bekötési- és mérnöki rajz/.  

6. Milyen uj fogalmakkal ismerkedtél meg?  

7. Mondd el a bekötés sorrendjét. 

II./ Gyakorlati alkalmazás: Rajz alapján a szerelőr.tábla önálló  

elkészitése. ,(A gyakorlati szabályok helyes és önálló alkalmazása. 

Itt már a K.sz. saját maga reprodukálja a szabályt, ha arra azüksé-

ge van. /Belső algoritmus./ A logikai rendet is önállóan kellmeg-

terveznie és azt a végrehajtás során megtartania./ 

III./ O zefoglalás: A tevékenység logikai sorrendjében monda-

tom Al az egyes szerelvények szerepét, kapcsolatait, tehát az egész 

"techn&lógiai" folyamatot összefoglaltatom.  

IV./ Ujabb alkalmazás:  

1. LRanipulálá.s a szerelvénnyel. A csengd erősebben és gyen-

gén szólaltatja meg. /A szerkezeti összefüggés észrevétetése./ 

2. l:lle::őrző-lámpával minden bekötési kapcsot Ellenőrizetek,  

és megszövegeztetem a tapaszt latot. A szekundér sarkoknál az elle-

nórző-lámpa nem gyullad ki, de a szerelőtábla működik. mállóan 

kell ráj,nnie, hogy a 24 V-os ellenőrző--lámpát zseblámpával kell  

kicserélnie. 

D./ Az ötödik fo-lalkozás ta•asztalatai:  

1. Az önálló tervezés és szerelés feladatait helyesen oldottá 
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meg; a K.sz.-ek. Az önálló munkára nevelés u; y oldható meg, ha a 

K•sz.-eket sorozatosan probléma-me o1dások  elé állit juk. 

2. A III.✓  pontban lévö feladat megoldás :porán a K.sz.—nek 

ugy kellett összefoj_alniUk a tevékenység folyamatát, ahogyan a 

szerelést elvégezték. Ezzel a "technológiai" folyamatra, mint egy-

séges egészre kellett vissza; íondolniok, és mindenegyes mozzanatnak 

a jelentőségét, az egész . olyamatban betöltött funkcióját kellett 

megfogalmazniok. Ezzel a feladati  megoldással bevezetést kivántam 

nyujtani a K.sz.-eknek arra, hogy a részfeladatokkal együtt az egé-

szet lássák,  nevesszenek el a részműveletek megoldásában, ami a ra-

kolati foglalkozást: általában jellemzi. 

3. A IV./ 1. pontban nemcsak c ;yszerü manipulálásról van szó, 

hanem a feladatnak megfelelően /erősebben '  va ;y gyengén szóljon a 

csengő/ a szereli ény á:talaki' ósáról,  a. karácsolások átkötéséről is 

ondoskodniok kellett. Az alkalmazásnak ebben egy uj formáját lát-

tuk. Hasonló alkalmazási formáról vn sző  a 2. pontban is. 

4. Ugv gondolom, nem tulzás azt a tényt megállapitani, hogy 

a K.sz.-ek az egyes foglalkozásokon az áramkör fogalmát - többféle 

v._riációban - ugy tekintették, mintegy olyan vezérlő elvet, olyan 

fontos és sokoldaluan irányt mutató mat;: s zint ű absztrakciót, amely-

be belefért az öt foglalkozás tartalmi anyaga. Az ilyen magas abszt-

rakciója fogalmat nevezem struktura-fogalomnak. /Vő.: J.S. Bruner, 

20. old./ 

2. A 8. osztályos  konstatiló kisérlet konzckvenci  : 

Részletesebb elemzésbe nem bocsátkozom, mivel az egyes fog1.1ko-

z ások tapasztalatait külön-külön összefoglaltam. Most csak azokat 

a főbb pontokat érintem, amelyek az oktató-kísérletre hatással van-

nak. 

1. Az elektrotechnikai szerelési gy .. orlat témaköre öt fogalkl- 

kozá.s keretében eredményesen elsajátitható. Az  cktató-kisérlet tema- 
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fikáját a 	osztályos konstatáló kisérlet témái szerint látom in- 

(5os•oltnak megállapitani, és változatlan formában végrehajtani. Hang-

sulyozni kell, hogy a változatlan forma a szerkezeti felépitésre és 

a t_ rtalmi anyag elrendezésére vonatkozik. A tartalmi an7ag kifejté- 

se.  hatékonyabb közvetitése azonban nem nélt lözheti  az  egyes foQlal-

koz 	után megállat ;itott elvek. módszerek tudatos beépit é sét az  

oktatási folyamatba. jennek érdekében fontos pedagógiai követelmény-

ként kell leszögeznünk, hogy az elemzésben feltért észrevételeket, 

módszertani javaslatokat, a foglalkozás célját ésszerűbben megköze-

litő mozzanatokat ismernie kell az oktató-kisérlet vezetőjének, il-

letve annak a tanárnak, aki ezt a tantervi anyagot tanitja. r zeknek 

mct felelően kell szemléletmódját átformálnia. Csak ez a szemlélet-

mád-változás arantálh t ja a jobb eredményt. 

Ugy gondolom, hogy az oktató-kisérletben az egyes foglalkozások-

ra szánt óraszám nem lehet azonos a konstatáló kisérletben megálla-

pitott óraszémmal, mivel nem egyes tanulókkal folyik a kisé rlet, a-

mely worsabb lefolyást tesz lehetővé, hanem osztálykeretben, ami 
b 

lelassitja a folyamatot. I rre vonatkozó jav_ ,: lato m r.+z oktató-kisér-

let szervezési feladataiban rögzítem. 

2. A kipróbált foglalkozási szerkezetben garanciát látok arra vo-

natkozóan, ho,.,y az oktatási és nevelési célok szerves  kapcsolata  az 

• lméletet agy:: _orlattal minden mozzanatban eggyékovácsolja, és ennek 

következtében h. dialektika törvényei szerint a kölcsönhatás iimöl-

asöző lesz mindkét uenyezőf az elméletre és gyakorlatra  egyaránt. 

3. A követelmény-r endszereaan nem kivánok változtatást eszkuzöl-

ni, mert az egyes foglalkozások végső céljának a megközeílitését - a 

isérlet tapasztalatai alapján - eyértelmüen segítette. 

4. A fogalom és ,jakorlati szabályok rendszere is eredményesnek 

bizonyult. A  K.sz.-ok aktivizálása, öntevékenysége, a  kereső-kutató' 

módszere meghozta a kívánt eredményt. 	 / 
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IV. FEJEZET 

Az oktató kisérlet feladatai és a kisérlet lefolytatása 

" Az oktató kisérletben nem az oktatás 
kész eredményeivel van dolgunk,hanem 
magával az ismeretszerzési folyamat-
tal. " 
/Bogojavlenszkij-Mencsinszkaja,1965. 

31.old./ 



Az oktató kisérlet osztály-keretben folyik, 6ehát normális pe-

dagógiai. szituációban.  

1. A f oglalkozá~x~, „latok,i , 	 szités.  

a./ Az egyes foglalkozások tartalmi és szerkezeti felépitését  

a 8. osztályos konstatáló kisérlet tematikája alapján - változatlan  

formában - alkalmazva. A konstatáló kisérlet egyes foglalkozásainak  

a  tapasztalatait  természetesen a legmesszebb menöki figyelembe 

kell venni. Itt csak néhány lényeges pontra kivánok utalni: a fogal-

muk tartalmi jegyeinek a kiszélesatt körére, a gyakorlati szabályok  

alkalmazására, uj .szabályok feltáráeitra, a tanulók önálló munkájá-

nak kibontakozta i ósára, a probléma ',sz i Luációk jelentőségére,  ok-oko-

zati törvényszerü:é6ek észrevétetésére. ráz oktató kisérletben azt  

az elvet követem, an.Elyet iy fogalmazhatok meg: minden foglalkozás  
az előtte lévőkkel szerves kapcsolatban van, azokra épül és fejlesz-

d  tovább. Azt szeretném még hangsulyozni, hogy a fo lalkozások lé-

nyegében az áramkör elve alapján épülnek fele  az áramkör egyre dií-

gerenciálúabb formában történő negvalósitásáról van szó.  

Az óraszám felhasználását igy tervezem: első foglalkozás 2 óra,  

a urasodik-harmadik és negyedik foglalkozás 4-4 óra, az ötödik fog-

lalkozás 2 óra. A 2-4. foglalkozás két részből álli 2-2 órából, ami  

a tematika szerkezeti _ elépi tését lényegében nem érinti, csak formá.-

li ~; változásról van szó. Az  első  kétórás foglalkozás végén a végzett  

munka rövid összefoglaló átekintése, a második kétórás foglalkozás  

bevezetőjében utalás a témában elért eredményekre - mozzanatokkal  

bővül a foglalkozás ezerkezc te.  

0./ ;ekinte c tel arra, hogy osztály-kert tben folyik a k.sérlet  

és a Renutartás értelmében /19. §. 61. old./ osztályozni is kell a  

tanulók  eeljesitmenyét, az egyes ioglalkozásoknak megterveztem az  

értékelési szempontjait.  
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Az értékelés sz=::rnpont jai foglalkozásonként a következőt 

llső fo l alkozáa /2 óra/. 

a./ Az á,°amkör fogalma /a nulla- és fázis-vezető szerepe/. 

b./ soros-, párhuzamos- és vegyeskapcsolá:: fogalma, alka3m 

inazásuk variánsai. 

%Lsodik foglalkozás /4 óra/. 

a./ logalmak es gyakorlati szabályok megalkotáse . : csc lekvés-

bera, rajzban, élő beszédben. 

b./ A cselekvés logikai re.:,djének megszövegezése ás végrehaj-

tása /k3,és külső se ;itséggelJ. 

Harmadik foglalkozás /4 óra/. 

a./ Yogalmak és gyIkorleti szabályok megalkotás2t a  L_rtalmi 

jegyek bővitésével /kevés irányitással/. 

önálló: ág fokozáso e.  tervező és kivitelező munkában. 

c./ Az egyes lépések indokolása. 

Negyedik fo;Ilalkozás /4 óra/. 

aa/ Fogalmak, gyak. szabályok önálló megszövegezése, alkal-

mazása. 

b./ A jeladat önálló tervezése. 

C./ Eljérámód indokolása. 

d./ önellnőrzés a cselekvésben, szükség esetén i<orrekciók 

alkalmazása. 

ötödik foglalkozás  /2 óra/. 

a./ %málló tervezés és szerelés. 

b./ Szerkezeti összefüggések feltárása /kevés ,e,itsé;el/. 

0./ Önellenőrzés funkcionálása. 

Az értékelés szempontjait az oktatási folyamat as©o iozzan Iában 
tudatositom a  tanulókkal, amely mozzanatra vonatkozik. Pl.:  Az  Ötödik 



foglalkozás a./ pont jábau leirt értékelő szempora et mindjárt az I./  

Bcvezető rész p.c. zdetén '  a b,/ szempontját az S./ B./ 4. pontja előtt,  

a o./ szempontját as 2., IV/ 1. pontja előtt. Ezekkel a szempontok-

kal f e lhívcm a tanulók figyelmét az értékelős döntő szempontjaira,  

tuuatusi-toa a lő ,.L,vetelményeket. ,z oki,atá $i folyamat további moz-

zanataiban ás ozitiv és negativ megnyilvánulások kapcsán - szükség  

szerint többször is - konkretizélcjci a követelményeket.  

A foglalkozás zár6 aktusa t z értékelés, z..L.slyet hálom szinten bo-

nyulitok les  

a./ (mértékelés a fő szempontok /követelmények/ alapján. A  tana- 
. 

lók a taegalkotott tervét /cselekvési tervet/ összehasoniitja a  

swelcafolyamatot lezáró ''termékkel". Lzélta1 tapasztalata gazdagszik,  

müglévő tudása megerős'dik, esetleg kiegészül. A köve ~ elményt konkrét  

fortaában látja sajat munkájában.  

b.; áriád keretben történő értékelés. /:eyéni iiiforcaiciók elmon-

datása alapján is./ "A csoporttagok csoporton belüli akciója azzal  

az eredménnyel jár, hogy kialakul ami zetek, értékelő ítéletek és  

cselvivési normák általánosan érvényes é., a csoportta'okrs izézve kü-

tel..zö összessége." /0.MaLousek, 1968, 127. old./  

c./ Nevelői  értékelős, amely a követelmény-rendszert egy ál alá--

nos uomához-értékhez-viszonyitja. ermészetesen egy-egy foglalkozá-

son 3-4 tanuló munkáját tudom agy megfigyelni, hogy Biz eredményeiket  

személyhez kötötten értékeljem és osztályozzam. Ezt a mozzanatot min-

dig megelőzi az osztály teljesitményének általánosságban történő ér-

tékelése, ünely óleg az értékelő szempontokra témaszkodik.  

A tapasztalat azt igazolja, hogy az ilyen értékelés több időt vesz  

igénybe, mint a hagyományos értékelési forrva# Azonban azt is látnunk  

kell, hogy ezen az uton alakitható ki a tanulók önértékelő kétessége,  

kritikai készsége, amelynek biztos bázisa az elsajátitott követelmény-

rendszer, értékrendszer.  



ÚrJ 

A foglalkozás szerkezeti felépítése ezekkel a mozzanatokkal in-

dokoltan kie44szül. 

Az egyes foglalkozások eredményeit kifejező érdemjegyekkel az 

alábbi meggondolások alapján itt most nem foglalkozom, statisztikai 

el.mzés tárgyává nem teszem, csupán néhány lényeges megjegyzésre szo- 

it kozom: 

a./ 'L hagyományos osztályozás, amely na; ymértékben az összbenyo-

másokra és a tanári véleményezésre épül, valóban rejt magában komoly 

hibaleh,;;tőséeket és nem tekinthető jelenlegi formájában az értéke-

lés tökéletes és adekvát módszerének." /Kelemen, 1967. 297. old./ 

b./ ívem volt a kisérletem célja, hogy az érdemjegyeke objektivi- 

ásával foglalkozzam, mert ezt a kérdést külön vizsgálat ,árgyává 

kell tenni. A dekódolásra vonatkozó irodalom /Dr. Bayer, 23-25. lap/ 

több bizonytalanságitényezőre nem adott választ. A pedagógiai je-

lenségek kvantifikálási eredményei a legritkább esetben produkálnak 

normális elosztást. /Vö.: Dr. Ágoston, 1970. 50. old./ A gya:Lorlati 

foglalkozás eredményeit a Gauss-görbék rendszerint jobbra torzult 

formában ábrázolják. Ebből következik, ho'y magas középértékeket 

kapunk és a szóroüás /+ 2 s/ határai irreális dekódolt értékhez ve-

zetnek. Az igy kapott értékekre a fenti módszer segitségével - véle-

mén,em szerint - nem lehet épiteni, a pedagógiai konzekvenciák bi-

zonytalan alapját képezik. Lztkre a problémákra széles körű vizsgá-

lódások eredményeiből leszűrt elvek adhatnak választ. 

e./ A kvantifikálásnak olyan módszerével dolgoztam már kiin-

dulási ponton, amely a tanulók teljesitményeit %-os formában feje-

zi 
 

 ki, /L ásd 1-2. .táblázat./ bzt tekintem az összehasonlitás alap-

jónak. 

d./ Az érdemjegyekre vonatkozóan meg kell állaktitanom, hogy azok 

a felmérőlapok eredményeinél alacsonyabb szintet mutatnak, de lénye- 

gesen jobbak, mint a korábbi évek hagyományos oktatása ut jan szerzett 



eb 

érdemjegyek. Ugyanis az érdemjegyek az ok . tá.si folyamat kezdetétől 

a végéig a fejlődést mutat; ják, a  kezdeti bizonytalanságtól az opti-

málisan elélhető szintig tükrözniaz egyes tanulók előmenetelét; a 

felmérés viszont csak a vé,állapotot mutatja. tl kettő közötti fe-

szültség sincs feloldva az értékelés kérdésében. Ez is a jövő fela-

data. 

2. A kísérlet lefolytatása. 

Az oktató-kísérletet két 	osztályban, összesen 34 fiu-tanuló 

bevonásával meghatározott óraszámban és tematika 'lapján végeztem 

el. Az egyes foglalkozások szerkezeti felépitése a 5. osztályos 

konstatáló kísérlet második lépcsőjében rögzitett tartalom /B./ II. 

1. a.-e./ pontjaiban/ és az értékelg szempontok /III./ fejezet, 

I./ 1. pontjéban/ együtteséből áll. A szerzett tapasztalatokat kü-

lön értékelem. 
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Y. T R J E? E T 

A felmérés és eredményeinek elemzése 

" A modern pedagógiai kutatások a tények 
rendezésében és feldolgozásában egérre 
inkább felhasználják a statisztikai 
módszereket. A statisztikai módszerek 
a pedagógiai tényék értelmezésében és 
a tények közötti összefü,uések feltárá-
sában uj lesietőségeket nyitottak. " 

/Dr. 1' Boston, 197o. 44.old./ 



A  felmérés szervezési feladatai . aa,aPtáblázatQk öaszeálllitása 

1./ A felmérőlap össze  állit ása. 

A felmérő kérdések össze állitásánál a szerelő—,gyakorlatok lénye-

gesebb ismeretei: vettem figyelembe, amelyekre a tanulók materiali-

zált cselekvéssel válaszoltak. 

A kérdések a következöks /L€asd 3. sz. - áblázat/ 

A kérdések alatt lévő számok az alternatív egységek$: sorsz:má-

ra utalnak. 

A kéruések meggy álaszolása a tanulók elméleti ismereteiknek rajz-

ban  való alkalmazását igényli. Lz a forma  a gyakorlati foglalkozús 

témakörein belül a tervezés munkáját segiti, az elméleti ismeretek 

rajzban való alkalmazását kivánja meg, és természetesen az értelmi 

képességek fejlesztésének is nélkülözhetetlen eszköze. Azonban nem 

azonos a tényleges szerelés tárgyi cselekvéseivel, mert az az abszt-

rakt vonásaiban a  tényleges gyakorlat apróbb mozzanatait /vezetékek 

csupaszolása, összekötése, szigetélése, szerelvények csavarozása 

stb./ nem tartalmazza, amelyek a gyakorlati tárgyi cselekvést meg-

nehezitik, lelassitják a folyamatot. A tapasztalatom azonban azt mu-

tatja, minthhogy mar jelzést tettem is rá, hogy a tanulók a techni-

kai gyakorlatokat elfogadhatóan tudják, utánzás - szerüen elsajáti-

tották, de az értelmi megalapozás hiányzik a legtebb tevekenységük-

be Az egész kisérletem arra irányult, hogy a "kéz és az ész"  

I. 

 együtt dolgozzet,. 

2./ Pontozással való értékelés.  

A pontsmokkal való értékelést a rendelkezésemre álló irodalom 

alapján végeztem el. /Dr. Ágoston—Dr. Nagy-1T.0rosz, 1970. 1>-19.old. 

/Dr. Nagy J., 1966. 363-382. old., Dr. Nagy J., 1968.419-426. old., 

Dr. Nemes, 1970. 134-13'. old./ Az egyes felmérő kérdéseket alterna-

tiv egységekre — elemi mdveletekre — bontottam és me ;ál apitottam a 
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3. táblázat  

Felmérő kérdések  

a 8.oszt. elektrotechnikai szerelő gyakorlat tantervi anyagához.  

1. Rajzolj áramkört valamennyi lányeges árahiköri alkatelem feltünte-
tésével!  

ll2 3 ~ 4 5I6 

2. Rajzolj áramkört három sorosan kapcsolt izzólámpával mint fo-
gyasztóval  

3. Rajzolj árarüOrt párhuzamosan kapcsolt fogyasztóval  

4. Milyen kapcsolásokat ábrázolnak az alábbi rajzok?  
/Ird az egyes ábrák alá a megfelelő választ!/  

5.  

a/  

.,:ilyen kapcsolásban szerepelnek az alábbi rajzokon gaz A,B ás C  
izzók?_A 

 

13.= 
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C. Kösd az alábbi két izzólámpa-csoportot egy-egy feszültség-
forrásra: az egyikben az izzókat sorosan, a m€,sikban párhuza-
mosan! 

a/ 	 b/ 

CEP 
	 (so  

® 	 e  
e  

7. Tervezz öt égővel csillárkapcsolást! 

a I2L I4 I5I 6I7i 

8. Készitsd el a lépcsőházi /alternativ/ kapcsolás vázlatát! 

k 12' 3)4)5  

9. Ugyanazt a csengőt két teremből kell megszólaltatni. Készitsd 
el a kapcsolási rajzot! 

10. Egy nyomógombbal két teremben elhelyezett csengőt kell megszólal-
tatni. Készitsd el a kapcsolási rajzot! 
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i:onc;ossG.gi és szintsuly értékeit. Alternativ egységeket lásd a 4.  

sz. táblázaton.  

"felmerül itt z a kérdés, hogy  milyen műveleteket tekinthetünk 

léggé elemi jellegdeknek... Az el _mi müvelet fogalim Wan viszony-

laos /ugyanaz a művelet az egyik iendszer vagy ember számára ele-

mi lehet, a másik számára nem/, de minden esetten magában foglalja  

helyes és egyértelmi: vég rehajtásdnak lehetőségék." /Lands, 29.old./  

A kisérlet után - a következő héten - a felmérőlap alapján fel-

mérést végeztem, amelyben a kisérletbe bevont tanulók közül 31 ta-

nuló vett részt, hálom tanuló betegség miatt igazoltan mulastott.  

Minden tanuló önállóan oluotta meg az egyes feladatokat.  

3./ A felmérőlapok értékelése. A felmérőlapokat tanulónként elle-

n,riztem. tz az ellenőrzés csupán az ., mutatta meg, hogy a többség  

milyen eredménnyel dolgozott. Viszonylag kevés hibát vétettek, te-

hát ezeket a hibákat számoltam össze a további feldolgozás érdeké-

ben. az egyes feladatmegoldásokat sorra átnéztem és alternativ  

egységenként értékeltem. Amelyik alternativ egységet rosszul ol-

dotta meg a tanuló, annak az alternativ egységnek a sorszámát a 

vízszintet táblázatban /a feladutlapon/ áthuztam.  

4./ 'laptáblázatok összeállitása. Az egyedi lapok eredménytáblá-

zata alapján feladatonként és tanulónkért esszeszámoltam az egyes  

:.lternativ egységekre eső rossz me , oldásokat. /Lósd 7. sz. táblá-

zatot./ 

Az utolsó oszlop adatainak alapján megállapithatjuk, hogy a 

VII. feladat /Tervezz öt égővel osillárkapcsolást/ jelentett a 

legtöbb 1;roblémát a tanulóknak. Ebben a témakörben főleg a rajzi 

jelek, de a csillárkapcsolás szerkezeti f'elépitésében és a beköté- 

sek megtervezésébe is volt nemi nizonytal nság a tanulók munkájá-  ~ . 

ban.  
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Az 	e.-ysér~ek ~~ntasa  ~i-_és ~:~f~►tsulL~ száséró í!~  

I. áraa~ös 	 4. ®ze 1014swt  

le 	♦al•e i'iramSorrtts?  
~ 	7eA0e fog'asztó?  
3 • 	*s1,r•s-e a kapck3oláb?  
abe 	tiirrot kgpoboló helyes  

illskótéssel?  
5. P$n..e bistositó helyes  

bekötéssel?  
6. Helyesek-e a rajzi  

jells k?  

~ 4.  

2I.  lips,  ‚ő poros beaut4641  

Tat-e áradorrée?  
Sorba vaqa#k•we kötve a  
fogyasat6k ss ée,ramfor-  
réssal?  
He l.ye ue n bekötött aap-  
csoló van-e  az aramkbr.  
ben?  

4. 	Helyesok-e a rajzi je-.  
le k?  

s 3 .r 
••1600morme, 	 

Vane énsforrlat  

Pérhuzasessa vanaek•-e  
kötve a fogyasztók a  
tale pel?  
Msl,yE uss bekötött kap-  
406016 vao-e az áramavr.-  
ten?  

~. 	 áblyslwek-e a rajzi jelek'-  

as  
.. ~ 
	

s  

i 
	

~ 
i 
	

i 
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IV. EA2gatiJOaik..aikiattili  

3.sa. Alternativ eaeig 	Nuhézeigi lontosalsi Saint- 
stay 	su1yssM 	8u,iysZám  

i. Soros?  
2. Páchuzamos?  
3. Soros?  
4. Párb 	oa?  
5. Páras?  
6. Soros?  

,.  

. 

2 . 	2  
a 	2  
2 	 2  
2 	 2  
2 	 2  
2 	2  

E  

V. Vt e ~~ e  

a/ Nls.íiqp  
..111•10=  

1. VeE;ye s? 	 - 	 2 	 2  
2. .B3 párhuzamos? 	 - 	 2 	 2  

3. /A ..13/.4 soros? 	 - 	3 	2  

- 7 	6  

r 	 
1. VegrOg?  
2. x-B Mest  
3. /A•ü/.•Q pdpbassimat  

VI.  g,,Toolusesor ésjgastinujimaks 
MOW /soros/i  

. 2e Sorba ,g aa-•e a Ule1lit  

~ RUye s-e  as  asBi!'eknj8  

Wye?  
jelölése? 	 410  

$0 riskyeseis.-c a  swija3. je,laict  •• 
~r s 

~ 

4.  

. 

w  

~ 
~ 
~ 

1 

s  
~ 

~ •  
~ 
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3  

3  7  

1  6  

$6  

wawa  /párhue:1000%  
2,. 	Helyes-€ as dramtorsda  

jelölése?  
2. Yárhu9samosaa sqllitk..e a  

lámpák kötve?  

3. ~lkyesek-e a ~a;jzi  

~ 
	.. 	 

201LAggvO.  cui1lit.3.°kapci,maig  

HQ i,y e s-+e az  
jelólése?  

2. 	Helyes-e a  
elágaratat : s  
hus?  
Helyes-a a cailliu•kap-  
cool() rajza?  

4. A közös sarokhoz van-y  
kitve a bemunÚ fázisve-
zeték?  

S. 	Az egyik f6zi jól van•e  
kötve a llapákhoz?  

6. A  másik 16218 j61 van-e  
kötve a lámpákhoz?  

7. Helyesek a rajzi jelek? 

F  

VIII. ter 4lnmtiv kapacolli  

Az 411kaforrás és a  lámpa  
sorba varA-e kötve?  

2. Kit alterrativ kapcsolót  
áp,i#sti:-e be az áramkörbe?-r  

3. As Aremtorráe sa.rkát61 as  

-.  

OP  

E  — 	 12  

OP  2  
-  1  6  

14  41  

-  2  6  

3  3  

e t;yik ka,pcaoló közös aarká-  
has vane kötve a vezetek?-  

4. A  164páhc,z vezető fázis a  
m6.3 ik kupo 3o16 közös sar-  
klZ:?ól indul-e el?  

5. A két ka,pcsolá c.;;:ies sar-
kai helypsen varznas-E;  
öeszekötve?  

VII  

ramz.orrás  

nu3 iav ~~ 
a au öt l~~a•. 

~ 
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6  

6  

~ 
6  

~  

esett  o 

2. A aseneők eOrba v atulAh00  
kötve et 4yomócombbal? 40  2  

3. 114.14104 1111 6raato.rriLisal  
0001ea iMMOOk*.e bekötve? .. 3 

4. ~~oZ~~  e re~r— 
.r► 1 

5. Solpropbos a rajni jelek? .. 1 

6  

~e 

ioms.  A1sessakt* milks 	Nehézeist Inctosi481 Sziatsu,lpw  
may 	sul,$ azbm 	szar.=  
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1. :!i nyolftecuok párhuza—  
morJaa vannak—e bc:kötve?  
A czyomó,gOmbok 410 a osen••  

sorba vannabbe  beköt••  
ve?  

3. Mindezek +~~s
y#.
área~`o~i~,  

~g~ ~k'•'e bekötve/  w► 

Van-+s 	e redukt0cm  
kap  

5 • a.440i4* a iajzi jelekt  

B •►  

~ ~.~ • m+ó-~ombb y,  két  _._ 	..~...._,..,.,.~... 

=  2 
	

6  

Plir  	 a  loft öeeer• 
gó bathe..? 

  

 ~ a 	6 
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5.sz. tábl.ézst  

Összesitó—lap  
/rossz megoldások száma/  

I. Feladat 8.osztály  

Kisőrleti 
személyek 

 
ly  

Az alternJtiv egység száma ,  
 E 

1. ~  2 .  ~ 3 .  4 .  

,  
5.  6 . 7 • 

1 .  
2.  
S.  
:  
i  

31  

E o o o o o o + 0  

II.Feladat E o 0 o 2 + + + 2  

III. 	" 	E 0 1 1 1 + + + 3  

IV. 	" 	E o 2 1 o 1 0 + 4  

V. 	" 	E o 0 1 0 0 2 + 3  

/arb./  
VI. 
a/ 	" 	E o 0 0 + + + + o  

b/ 	" 	E o 3 0 + + + + 3  

VII. 	" 	E o 0 1 1 1 0 2 5  

VIII. " 	E o 0 o 1 1 + + 2  

IX. 	" 	E o  o  0  0  2  +  + 2  

X. 	"  O 0 0 O 2 + + 2  
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A  IV. feladat  2. pont kapcsolási rajzát /párhuz; mos -kapcsolást/ 

két tanuló soros -kapcsolásnak minositette. A sorábbi konstatáló 

kisérletben is felmerült ez a probléma_, amelyet ugy oldottunk meg, 

hogy a kapcsolások nyomvonalait távolabb kötöttük a lámpák kapcsai-

tól. Igy a pórhuzamos-kapcsolás lényege világosan kirajzolódott a 

K.sz.-ok előtt. Ezután a nyomvonalak rajzait fokozatosan közelitet-

tük a lámpa kapcsaihoz. Ez a szemléltetés segitette a tanulókat a 

helyes relismerésbe": Ugy látom ezt az eljárást az oktató kisérlet-

ben is  alkalmazni  kell. 

II. Célössze:itések. 

A Céltáblázatok az alapösszesitések adatait olyan pormákban tár-

ják fel, amJyekből további szemitásokat végezhetünk, ós az egyes 

tanulók va g y a  kisérletbe bevont  egész csoport teljesitménjeire 

következtetéseket vonhatunk le. 

1. Pontértékek kiszámitása. A feladatok pontértékeit az aláb-

bi táblázat alapján számitottam ki, ame ]yhez - N-n i  oszlophoz az 

5. sz. táblázatot, a .ontosskgi- és szintsulyszám oszlopaihoz a 

4. sz. táblázatot használtam fel. /Lásd pontértékek kiszámitása 

6. sz. táblázat./ 

Az I. és VI. feladatot minden tanuló megoldotta, a telje:itmé-

nyik 100 %-os. az egyes alternativ egységek pontértékei csak fon-

tossági és szintsuly számokból adódnak, ezért az összeget /10. oszv 

lop/ kettóvel oszottam. Az egyes feladatok végső pontértékei su- 

lyozott értékek. Ezek nag 'eágrt.iidjéből - az egyes feladatokon belül 

megállapitható, hoy mely alternativ egységek milyen /sulyozott/ 

pont-értéket képviselnek a tanulók teljesítményeinek értékeléséberl. 

Ugy érzem, hogy ezzül a mód.zerrel közelebb jutottam az objektiv 

értékeléshez, mintha a hagyományosan alkalmazott 1-5 érdemjc_;yet, 

va _;y önkén,'esen megáulapitott pontszámokat alkalmaztam volna. 
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2. Az alternativ egysésekask pontértékei. A feladatok alter-

nativ egységeinek pontértékeit külön táblázatban összesitettem a  

könnyebb áttekintés végett /lásd 7. sz. táblázat/. Minden feladat  

maximálisan elérhető pontszám értéke: 100. Ezek szerint az egyes  

tanulók tel jesitméuyeinek összpontértéke %-ban fejezi ki munkájuk  

értékét.  

3. A tanulók teljesitménye. Feladatonként a tanulók telje-

sitményeit a 	sz. táblázat  tartalmazza,  amelyhez a 5. és 7. sz.  

táblázat adatait használtam fel. A hibavalószinüségi értékeket szú-

moltm ki egy főre /E:31/, mert ez egyszerűbb számolástechnikát  

igényelt, mintha a jártassá-minősé t- értékeket számoltam volna  
ki Közvetlenül. Ez lényegesen több számolási technikát igényelt  
volna, amit egyszerü kivonással megoldhattam /100 - E/.  

A kapott átla  teljesitmény a 11 feladatmegoldásra 97.38 %,  ami  

fiz_ 1. és 2. tábláz- tban  közölt ~,áztassá ;-minőségnek több mint q  
hárü szorosa. Vö.: 1. 2. sz. táblázattal t iA kisérlet  hatékonysá-  

-;át ez az elért  é::t k ökrözi a legjobban. 

A  ALkódolásra vonatkozóan csak annyi észrevé.,elt kívánok tenni,  

ho y a felmérőlap eredménye ülapján két tanuló 4-es és 27 tanuló  

5-ös érdemjegyet kapott. Ezek az érdemjegyek a foglalkozásokon  

szerzett érdemjegyekkel azonos értéket képviselnek az évvébi osz-

.i ályzai ok megállapit ása alkalmával.  
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2. 	LeáiiAs  
¢. sz. t áb1.  
Osztály  : 8.  

  

A felaciaLok alternati . e sé yének~ontér~;éke  -_ 	N...-._... 

Alternativ eL„ységek sorszáma  

2.  I 3. 	I Y. 	I J• 	1  
Az al eruaLiv egységek pontél. yékei  

Feladat  
sor sz.  

I. 15, - 	i ,- 

II. 10,32 26,19  

III. 10,32 37,30  

IV. 11,11 	27,76  

V. 10,32 10,32  

VI. a. 	22,5: 	45,- 

b. 	15,- 	63,33  

VII. 4,82 12,02  

VIII. 12,45 11,7  

IX. 14,81 	14,..J  

X. 14,',1 	14,61  

25, -  1J,- 15,- 15,- + 

15,08 48,41 + + + 

26,19 26,19 + + + 

19,45 11,11 19,45 11,12  + 

23,82 10,32 10,31 34,91  + 

32,50 + + +  + 

21,67 + + +  + 

16,31 18,69 17,13 10,45  20,55  

16,38 33,05  26,34 +  + 

16,52 7,41 44,45 +  

18,52 7,41 44,45 +  

100  
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3. sz. Célöaazea3tós  V.  sz.  
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VI. FEJEZET 

A ki se rl et végső konz ekvencibi 

" 4 behaviorists elmélet csak a "fekete dobot 
elve szerinti irányitás megvalósitására ad 
lehetőséget. 4.z ismeretek és értelmi cse-
lekvések szakaszonkénti kialakitásának el-
mélete viszont a "fehér doboz" elvének az 
érvényesitésére törekszik. " 

/Talizina, 197o. 148.o1d./ 
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A kisérlet véueő konzekvencia !  

A kisérlet eredményeit röviden foglalkm össze ugy, hogy a II. fe-

jezet 1. pontjában felvetett problémákra a válasz kicsendüljön. 

A hatékonyabb oktató-nevelő mun4tra vonatkozó pedagógiai pszicho-

logiai konzekvenciákat a . osztály elektrotechnikai szerelési gya-

korlatára vonatkozóan - a konstatáló- és oktató kisérlet tapasztala-

tainak elemzése utján - főbb korvonalaiban összegezem. Az :gyes prob-

lémakörök részletes kifejtését, illetve megismétlését mellőzőm, csu-

pán zárójeles megjegyzésben utalok rájuk. Mindenesetre  nem árt hang-

sulyozni, hogy a ,,isérlet minden egyes tpx ► ztal tat,, részmozzanatát 

meg kell ismernie a tanárnak, aki a szerelő-gyakorlatokat tanítja. 

Csak ezek birtokában tudja megváltoztatni pedagógiai  szemléletmód-

ját, amelynek  következtében munkája eredményét növelheti. 

Bevez_:t.:s képp :n azt is hangsulyoznom kell, hogy az oktató kisér-

let  tapasztalatai a konstat.1ó kisérletekben feltárt pedagó;iai-

pszichológiai konzekvenciákat sorra-rendre igazolták. A ténmnkör di- 

daktikai változásait ebben a fe jezetberi - I. -2. pontjában foglalom 

össze. 

I. A foA3 alkozást előkészitő feladatok  
1./ A tanárnak ismernie kell a leglényegesebb idevágó irodalmat. 

/Lásd az irodalomjegyzéket I/ 

2./ A tanmenetet tematikusan kell megterveznie,amely  tervezetben 

a témakör egyes témáit pontosan körvonalaznia kell./Lásd III.fej.B. 

l.a-e.pontjait és a !V.fej.l.pontjátl /Lényegesnek tartom ismételten 

hangaulyozni,hogy a tárgyi és nevelési/gondolkodást fejlesztését 

szolgáló/célok rendszerét már a tervezés ezen mozzanatában tisztáznia 

kell.*'A tárgyi célt elérendő tevékenység tartalma/különböző cselek-

vések/ mindig meghatározza az értelmi műveletek fajtáit,rendszerét, 

a gondolatmenet irányát.Pl.milyen uj fogalom,meghatározás,szabály, 
törvényszerűség szerepel a tevékenységben.Ezt rögzitenünk kell a 
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