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I. A TAU INDOKOLTSAGA 



I . 1. A pedagógia szembesité;.e a tírsadalmi k:ivetelmnyekkel  

A pedagógia a kjzelmult 10 évében kétszer : . zembesU1t a  

tirsadalmi követelményekkel.  Valóban tírsadalmi méretit és ér-

tékrendit az V.Nevelésitgyi Kongresszusnak, s oktatísi rendeze-

rtnk 1971/72-es pf rtfeliilvizsg{ilatinak ezzel egybevelgó végső  

összegzése, miszerint "a szocialista neveltiskola meghirde-

tett célkitiizéseit még kor'ntserri 	megközeliteni". 1  

Felvetődik a kérdés, mi ennek az oka?  

A sokrétU ambivalens magyarízat és megoldiskereeés nem egyet-

len, de mindenesetre a legfontosabb terilletét az oktatáeb n  

talilhatjuk meg. A tudominy és technika adta lehetőségek a- 

r .ny íban az oktat isi feladatok kielégitő tel j elit se akad4-

lyokba ltközik, hacsak nem vizes. j l j uk fel`zl a hagyomó,nyos  

oktatisi eszközrendszert, s nem rendezziik az uj eszközök és  

eszközrendszer-elemek e a hagyom-ínyosok viszonyít.  

A technika vilé.g nnk növekvő lehetőségei meg nem alapo-

zott és tilzott reményeket kelthetnek a hatékonysz: emelése  

tekintetében, E elvezethetnek a technikai hatis-automatiz-

muhoz, hogy ti. a modern technika tömege és igen szervezett  

ulk<.-lmazisa automatikusan megjavítja, esetleg mais minőségi  

kategórié,ba emel egy-egy oktat 'si tevékenységet. Erre a  tech-

nikailag rrn fiasan fejlett tekés orszigok pedagógiai szakiro-

dalmiban taló.lunk példit./Ilyen volt az oktatógépek tulbe-

csrtlése is./  

Hazai pedagógiai óletinkben ezt nem tal•ílhatjuk meg, viszont  

._z audió vizuAlis technika pedaEógiai alkalmazí,Cban kellő  

tudom'ínyos eziirés nélkiil jelentkeztek kezdeményez=sek,  elj -

r~ sok, módszerek. Ez két fő akadilyt illitott a korszer?tst.-

dés utj ba. 2  

Egyrészt ezek a pedagógiai zsenge hajt sok nem részesUltek  



kellő támogatásban, a megfelelő anyagi és személyi feltéte-

lek sem  voltak biztositottak, s az eljírísokat nem vetették 

a kisérlet tiizprób ája alá. Az AV-eszközök ellátottsági szint-

je az által ínos iskolában 27%-os /1968-és 70 között az egyes 

AV-eszközökkel való ellítottsá,g a következőképpen emelkedett: 

rádió 11 %-al, TV 95 %-al, magnetofon 13 %-a1, filmvetitő 

15 %-al, diavetitó 11, 5%-al, episzkóp 15'-al /, a középisko-

lában 25%-o s. 3  

A számszerű adatokból nem a nyugtalanító hií,nyossó,gokat vagy 

a megnyugtatóan kielégitő ellátottsígot kell kiolvasni, hi-

szen mindenhol biztosithatók a legsz'ikségesebbek, s a megle-

vők is alkalmazhatók. De a "hogyan", az alkalmazás didaktikai, 

tantí.rgypedagógiai vonatkozásai kidolgozatlanok. Legalíbb 

ilyen mérvü akadályt képez az uj és a régi közti kontinuití,s, 

a komplex kezelés és együttes alkalmazás hiánya, ill. szük-

ségességének figyelmen kivül hagyása. Eddig inkább szembe-

állitottuk a régit és az ujat. A hatékony: got csak a korsze-

rit technikai eszközökkel összefüggésben kerestük. A régi, de 

igen jól bevált eszközöket, eljárósok t leértékeltük, igno-

ráltuk. Holott a kontinuitást a réginek korszerű szituációba 

való helyezésében, E az uj eszközökkel, eljárásokkal való 

kombiniciójóban lehet megtal lni. 

I.2. Az eszközkombináció indokoltsága. 

Ha mind ez ideig kisérletileg senki nem is igazoLta, de 

az igazolás reményében feltételezhetjük, hogy a tanulás opti-

mumit ugyanazon és egyetlen AV-eszköznek, vagy akár más tech-

nikai eszköznek nem tulajdonithatjuk. Csak eszközkombináció-

ban gondolkodhatunk! Hogy melyek ezek, milyen tényezőkkel 

összefüggésben, milyen szitu'ícióban nyu3hatják a tanulás op-

timá,liE lehetőségét, továbbá milyen ismeretnyujtó anyagot le- 
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het hozz' j uk tervezni kisérletilec igazolt hatl.sfokkal - errt. 

kerest  Fik  a ví,laszt. 

A hagyom nyos éE  egyszer eszközökkel kapcsolatos elj í-

ríEokban a kisérlet sikercinek zílog4t nagy mértékben a peda-

gógus alkotó személyisége hordozza. Persze a timogat .st min-

dig, fel kell tételezni, ha nem is ezzel iniul a  folyamat. Az 

AV-eezközkombin=íciákkal éppen fordított a helyzet: a felté- 

teleket, a kut:tsi lehetőségeket, eEzközÜket felelős szer-

veknek kell finanszirozni i  megjelölve a célprogramot, s az al-

kotó folyamatt' szervezés a kutatSi invenció és a kitartó pe-

dagógus-munka következménye. 

Témink, ill.tóraesoportunk intézményi felelőseis az ITV, 

az 0,I és az 00K - mindegyik a maga profiljé,nak megfelelően. 

Az OPI természetszerűen a pedagógiai problematika felt4r:s4-

ért és kutat ísó.ért felel e. De ugyanakkor az eredmények fel-

hasznílója is a pedag6gus tovIbbképzésen keresztín. E téma 

az UPI programj óhoz kapcsolódik, nem kizírva azonban az ITV 

és az 00K tém- ihoz való közvetlen kapcsolódíst sem,éppen a  

gyakorlati együttmqködés és kipróbilíe érdekében. 

Kutatí,si programom igazodott a hazai és külföldi szakiro-

dalomban fellelhető íltalínos pedagógiai  tapasztalathoz. A 

hipotézisben feltett színdékom szerint konkrét tapasztalattal, 

eajelt kieérleti eredménnyel, a  résztvev5 pedagógusok egyéni 

megfigyeléseivel kivntaEn kiegészíteni vagy éppenséggel ki-

igazitani azt, ha elégséges alapunk van hozzó,. 

Ha valaki az ITV-adíeokat, oktatófilmeket didaktikailag 

elemzi, vellnk azonos: megó,llapitísra jut, éspedig: nem kidol-

gozott  a  didaktikai vonalvezetéslik - mert a tanóra vezetés 

sematikus követése még nel az —, nem vezetnek el a tanít ísi-

tanul•í si optimumhoz. Kutat: surik-kisérletqnk végeredményeként 



adapt ,lhat ,l /legel íbbis az 41talí.nos iskolai biológi fiban! / 

modellt kivá.nunk bemutatni egy jól körUlhatírolható tanit ei 

egységben alkalmazhetó ITV-ad son ill. oktatófilmen a tanul í-

si optimum körvonalazis ,val. 
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II. PROBLkIÁTÖRTf2TET - FOGALOAZikGY.ARÁZ22 
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II.1. A probléma keletkezése 

Az értelem ut j ,ít a szeml ' letesség vilígit j a meg. 

Commeniuenak e zseni=a,lis felismerése nagy rést Ütött a sko-

lasztikus iskola falain.  A "természetes módszer" pedagógiai 

evidencia lett. Könnyű belítni azt, hogy "a lítís a hall -1.s-

sal, a nyelv a közzel éllandó kapcsolatban legyen, mert a 

gyermeknek el is kell beszélnie, :mit tudnia kell és hogy 

ezek ne csak a fülön kereszt zl hatoljanak be, hanem a szeme: 

kereeztll rajzolé.ssal is belevésődjenek a képzeletbe 4 . Ez a 

felismerés hírom évszzadon it  hatott víltozatlanul a gya-

korlati pedagógiai tevékenység tudatosulísában. Kiilönösen 

Közép-Európ4ban, de mieutt is, ahol a pedagógia Comenius té-

teleire épült. 

A szemléletesség elve hosszu időn ±t az európai kulturnépek 

sok iekolé.j4ban falitiiblín, krét val realizilódott. A modern 

iskolarendszerek pedagógi ban azonban ez a gyakorlat mint-

egy fél évsz znd multn megmerevedett. 

A XX. szizadbari az oktatsba betört technika két vonat-

kozi,sban is problém t oko?,ott. Az egyik eredendIen a szemlé- 

letesség elvéből fakad, amely kezdettől fogva magban hordoz-

ta az öncélu szemléltetés, az empirizmus veszélyét. A szem-

léletesség elvi kereteinek kiterjedésivel, a szemléltetés 

tec'nikHi lehetőségeinek szinte hatírtalan növekedésével ez 

a veszély azonnal nyilv nvalóv, v ilt. A hagyomínyos szem-

léltetési eszközök, eljirfisok kereteiben a józan mértéktar-

t4L , a pedagógiai hatíe autonomikus ökonomií j a természetE ze-

rUen vetett g4tat az öncélusíg elburjinzis4nak. A gépi tecn-

ník fival azonban nőtt a cs4bit s, mert a technika kettős sze-

repet jitszott az oktat sbans egyrészt eszköz- és any : Aghor-

dozó lett, mé.sréízt a pedagógus segitője. Kiszélesitette a 



módszerek "hatirait" s hozza . .Yrult a tömegek oktat is ínak ha-

tékondabbi tételéhez, e pallót vetett az egy'íni tanulis Ps a 

tömegoktaté.e között. Az oktatístechnikíval kitt gultak a szem-

léletesség elvének hatírai igy., s az időbeli korl4tok is ol-

dódtak: a technikíval röfziteni lehetett az auditiv és viza- 
. 

• lis tört nés pillanatnyi jelenségeit. 

Az oktatísi technika megj elenéLe és térhódite&t számos ps  jó- 

részt mé, ma  sem  teljes egészében megvé,laezolt kérdést hozott 

felszinre. Itt van mindenekelőtt a pedagógiai hatékonyCg, a 

pedagógiai hatsok keltőse éti gazdasigoe közvetitése, az  ok-

tat'stechnika ökonómija. Tov'ibbi ezzel ösLzefÜggésben a szó-

fa fogalon,használats az auditivitís, a vizualit s, az audi6-

vizua.lit±ís fogalma.  Érvényesül-e a technika megternéken„ itő 

hatí,sa a pedagógiai módszerekben, inspirél -e az uj módszere-

ket? Vannak-e karakterisztikus audi*íatialis módszerek? 

Megannyi megv±ílaszolandó kérdés, melynek tisztízí a még a pe-

dagógi4ra vír! 

I1.2. Pogalommagyarízat - történeti fejleményben. 

II.2.1. Az "audio-vizu ílis" fogalma a különbUző n,yelvterü-

leteken. 

Az audio-visual, audio-visuel, audio-visuelle= audivizu<4lis 

kifejezés nílunk csakugy ismeretes, mint míz orzz í.gokban. 

Interdiszciplináris és nem  kizí,rólagosan pedagógiai őrtelem-

ben haszniilatos fogalom. Mindössze néhány évtizede úlkottí.k 

a szót, s a mi nyelvii.nk alig másfél évtizede vette 4t. A Ez %. 

alkot4s szükségessége összekapcsolható a 14t°ísi-hallisi recep-

torok hatókörének kiterjesztésével, a technik ának az oktat4s-

ba történt behatolisé,val. Ez is magyar fizza, hogy nem csup j,n 

abban az értelemben rögzítődött, ahogy  a  latin eredeti szó al- 
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kotóelemei jelölik /audio= hallok; visíts= 14t4s,/ az érzéki 

ismeretazersés fő utj ít. Ennél kezdettál fogva több, s a szak-

irodalom tanusiga szerint egyre 	egyre gazdagabb értel- 

mezést kap. Ezzel, valamint a nyelvterUetenként történt fo-

kozatos elterjedésével j4rt együtt a szóhasznlati bizonyta-

1ans ,t, értelmezési különbség az "audio 1zuilis" -csal kapcsolt 

fogalomcsoport tartalminak megjelölésében. 

A pedagógi í ban az 'tlagosnil nagyobb a n;j elvi pontútlan-

a4g,• s 	az eg3 eztetés különösen kiv í.n os, akttor a pedagé- 

giai terminus technikusokníl különösen az. Az "audióvizuí.lis" 

fogalma is ezek közé tartozik. Elég nehezen derithető ki, hogy 

e kifejezést el 5 ször ki, mikor, szilyen összefüggésben mondta 

ki vagy irta le. Tóm'nk szempont j íból ez nem is érdekes. 

Az angol nyelvterület elsőbbeégét bizonyitottnak vehet-

jük. A szóhaszn4lat eredete is világos. A huszas években, ami-

kor a néma j•tékfilm tért hóditott, az oktat4s is kaput nyi-

tott aziimira. Az indok vitatható: elsősorban üzlet, s aztín 

az oktat1s, vagy a kettő együtt hozta-e felszinre? A néma-

filmről volt szó, tehí.t a vizuilis területtel kezd ídött: 

Idestova egy évtizedet v4ratott mat4.ra az audiovizu;lis Ezó-

kapcsolat. 
F Az oka az előzőhöz hasonló: a hangosfilm felhasz-

n fisa az oktat aban. Nem lényegtelen megemlíteni, hogy Ang-

Wban az 1940-es években három tf reas g is alakult a szóban-

forgó témakörben az audio-vizuílis területen dolgozó pedagó-

gusokból7 . Egészen bizonos, hogy nem csup4n érdekvédelmi 

szempontok voltak ir1nyadók a t +rsulí.sban. 1946-ban jelent 

meg először az audio-vizu4lis mr dszer tapasztalati leii sa 8 . 

Természetesen a módszer- leir4snak együtt kellett jírnia az 

eszközök, anyagok /software/ leiris ívat. bőt azon sem c€od l-

kozhatunk, hogy az utóbbi megelőzte az előbbit, hiszen itt a 
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pedagógiai szempontok mellett az anyagi, s - hogy ne mondj am-

Uzleti szempontok is szelepet játszottak. Az  u iií izu'~lif~ 

4nyagok, es '. k",isik hasznílhatóságának, előnyeinek kimutat ' sa  

minden bizonnyal anyagi érdekből történt. De ez s mait sem  

von le a pedagógiai kezdeményezés terén kimut. :-tható valósé os  

értékéből.  

A francia, német, orosz nyelvű szakirodalomban nagyjából  

egy időben, az ötvenes évek végén - hatvanas évek elején kezd-

ték által  ínosan használni a fogalmat 9 ,Az angoltól, kiilönösen  

az amerikai angol nyelvtől eltérően az audio-viza lis szóhasz-

nálat ezekben a nyelvekben szélesebb értelmű, "tradicionáli-

sabb" tartalmu, jobban kötődik a hagyományos "taneszköz" fo-

galom hasznílathoz.Pl.t az "audio-vizailis nevelés" a módszer  

nevelési funkcióját érzékelteti, az "audio-vizu'.lis technika"  

lehetővé teszi a képnek és a hangnak kombin,lt racionális fel-

haszn311sít kifejezetten nevelési célzattal. Az "audio-vizu'-

li . oktatis" pedi-a fogalom legszélesebb értelmében - a 1 4 -

- t %si és hallási receptorok foglalkuztat 4 sa kílön-külön és  

egyUttesen, minőségileg uj érzetkomple .umban, minden oktatási  

eljárásban, e:. zközökkel és eszközük nélkül, a hagyom,nyJ sok-

kal /kréta, t íbla stb./ csakúgy, tint a legmodernebo techni-

kával. 3zükitve: olyan oktatis, melyben a pedagógus kiilönböző  

/kép vagy hang/ reprodukciókat használ fel.  

A francia nyelvű szakirodalom haszn.lj a a "technika" és  

az "eszköz" kifejezést iiol differenci•.lt értelmezésoen, hol  

egészen széles körben, eszközt és eljárj ,et egy kalap alá von-

va. A modern audiovizu'.lis technikát /hanglemez, film, r ídió,  

marno, televizió/ megkülönböztetik a tradicion lis audio-

vizuális módszerektől, illetőleg audiovizuális eszközöktől  

/moyens audio visuals/i ez utóbbi elnevezés al<. gy?ijtik az  
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oktetís, t`,j(kiztat . s azon eljirésait éE eszközeit, amelyek 

képek, beszéd, zene reproduk 14séra képesek. 

Az IINE:JCO a Caen-i egyetemen 1962 mi j uséban az audio-

vizaélis eljirísok pszichopedagógiai alapjairól konferenei4t  

szervezett. A refer-atumok tullépték a pazichopedagógiai ke-

reteket, mert az audioviznélis eljérésok hatésfokéval, a 

pedagógus magatartéséval, a tanulócsoportok differenciAlt 

szervezésével ás vezetésével stb. kapcsol a tos problémikra is  

kitértek. 10  

A szovjet-orosz nyelvterületen nem az "audio-vizualntije 

szredsztva" kifejezést habzn&134k a fogalom jelölésére, hanem 

a "technicseszkir szredsztva"-t, amely tulajdonképpen csak  

az eszközökre vonatkozik; az eljórést, miSdezert ős minden  

egyebet, ami az audiovizuí,lis fogalomkörrel kapcsolatos, kö-

rüilirva ha sznil j ék. A Bo lsaj a Szovjet szkája Enciklopedij a 

1975-ig kiadott 20 kötetében az "audio vizuílis" szóceoport-

vég még nem került feldolgozésra, feltehetően a 22. kötetben  

lesz, ami mr g nem jelent meg. 

Az audio vizuUis eszközök alkalmaz'isénak fejleszt , eére 

az oktat'eb:n 1966-ban Nemzetközi Taní.cs /ICEF = Internatio-

nal Council for the Adv4ricement of Audio-Visual  Media  in 

Education/ alakult. Ennek a szervnek az eredete 1950-re ve-

zethet3 vissza. Célkittizései röviden a következők: fejleszti  

a nemzetközi kapcsolatokat az audiovizuilis eszközök gyó,r- 

tí,sí.ban, ,.z informició és tapasztalatcserében, az eszköz-

ellét ~ s koordinál.e4ban s oktatí,si-nevelési vonatkozáséban;  

a módszerek elterj esztésében, a pedauőguskélízésben, tovébb-

képzésben proponqj a az audio-vizuilis eszközök felhaszr ~zl "- 

e t a nemzetközi megértésre való nevelésbenfs végül cé lki-

tiizése az a törekvés is, hogy az összes audiovizuélik; esz- 
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közök integrálódjanak az oktatásban. 

A kongresszusnak két lényeges témájára és megé.11apitési-

ra kell felhivnunk a figyelmet: 

Az audio-vizu' . lis eszközök integrált /komplex/ felhaszn4l1sa 

tulajdonképpen azt jelenti, hogy hogyan lehet az audio-vizu-

4 . 1is eszközöket a hagyományos eszköz k és eljárások közé a 

leghatékonyabb módon beiktatni és azz:;l összehangolni. Az in-

tegrálás tulajdonképpen a módszerfejlesztési folyamatnak vét- 

sd mozzanata. 

A kongresszusnak nagyon lényeges és 	 igno- 

r.lt megllapitása: az iskolatelevizió is egy olyan audo-

vizué.lis eszköznek tekinthető, amelyet a többi audio vizuU.lis 

eszközzel összekapcsolva kell alkalmazni; az ITV maximálisan 

20 perces adásai ugynis a tárgyat nem tudj k minden részle- 

tében megvílágitani, s hogy ez megtörténj en, a tanár részletek-

kel foglalkozó filmrészleteket, vetitett késeket célszerit 

hogy  felhaszniljon. 11  

A magyar szakirodalom az "a .udioviagli ;" kifejezés adap-

t.iciójéval alig késett valamit, talán éveket, de évtizedet 

semmiképpen sem a nyugati szakirodalomhoz képest. A publik,-

ciók először az idegennyelt'-oktat is kapcs<n emlitik, jelezve, 

hogy a vizuli: és auditiv segédeszk;z ;k összekapcsolása az 

audiovizualit ;st adja. 12  A francia nyelvoktatás tapasztala-

tainak átvételével a fogalom tartalma az audio-vizulis esz-

közöket és a módszert foglalja magában. A tapasztailatok étvé- 

telének folyamat',hoz kapcso Cdik a z'gr' bi egy_ :, etem taní.r'nak, 

ret'r Guberin'nrk a nevéhez fUzödő uj nyelvtanit'Li eljárás 

interpret ' 1 sa, amely egy irnyalattal tovibb megy a fogalom 

tartalminak bóIvitésében, s az esköz és módszer mellett a lé-

lektani alapokat is figyelembe veszi s az agy strukt _r41is 
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/ egyidőben, több érzékszerv együttes/ mqködésére alapitja .a 

lobílis módszert, amit az audio-vizui.li€ oktatis alapjának 

lehetne tekinteni. 13  Az audio vizu%lis fogalom adaptálását 

és interpretiilását nagymórtékben meghatrozta a fogalom per-

spektiví.j' .nak 	miszerint " Az elkövetkező évtized 

- vil4Lszinvonalon gondolkodva - az oktatási eszközök töké- 

letesedésnek és az uj oktatási eszközök általmos elterje-

désének évtizede Lesz. M-áris nagyarányu kisérletek folynak 

a magnetofon, a hangosfilm, a rídiá, a televizió és mis mo -

dern audio-vizuílis eszközök  oktatsi és nevelési célu fel- 

használí.sé,val kapcsolatban. Az audio-vizu l.is eszközök peda-

gógiájának jelent ősközpontjai alakulnak ki. 14  

Végeredményben a nyelvterülete:zkénti egymís, ut•í.nis'►g, 

vagy az angol nyelvben tört < nt els:'dleees jelentkezés aem 

jel nt felfedezési priorit íst csak annyit, ;:mit tudominyos 

megokolással igaaolni lehet a 'Kutatás jelenlegi állásáról 

és eredményeiről. 

II.2.2. Az "audio vizu'lis" fogalmának szintézise. 

Az "audio-vizu'lit ís" fogalminak értelmezésében vil • o.an 

l íthaC a nagy tarkasí.g: mint e4deig hinyzik a szintőzis. 

Lrre teszink kisérletet az alábbiakban: 

- Jellegzetessége, vagyis amiért audic'-vizu'lis, abból 

ad'dik, hogy a légisi és hallási receptorok utján 

egyszerre, egyidejuleg vagy közvetlenql egymíet kii-

vet,íen közvetitett inger, informció érzőkelésére 

vonatkozik; 

- Az aadió-vizu'lis egy sép kép, hang, kép-ham együtt/ 

az inger, információ /rnüfaj ilag: zene, film stb./ és 

Biz oktatás mozzanatai íltal meghatározott mennyisége. 
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- Az audió-vizuilis anyu /magnóezalag, film, lemez stb./ 

az audi5vizu4lis egyscgek hordozója; 

- Az r;udióvizuális eszközök az auaiővizu ílis anyagok 

közvetitésére szolgilnak, segitségiikkel lesznek a lá-

t íEi hallási receptorok sz'm lra felfoghatók. 

Hagyomínyo saks t ' blai rajz, szemléltető kép, képes 

könyv, a pedagógus  hangja.  

Moderneks film, ridió, mamó, diavetitő,lemezjátszó, 

TV stb. 

-Az  audióvizuílis módszer a nevelée és oktat í e 

programja égi. í€ladata 4.1ta1 determin4lt elj ír smód az 

AV-anyatok, eszközök optimílis felha,zn'.l ínira. 

Az elj4rismódok közé tartozik a szó, szöveE, !1ló- és 

mozgókép, hangosfilm, és bizon os értelemben az okta-

tógép felhaszn ,lá,sa, alkalmazisa, amely az in ,eradís-

r:, figyelemkoncentrálósra, aktiviz4lásra,transzfer-

ösztdnzésre, órtékelésre, infierj elzéere is kiterjed. 

- Az au  iá-vizu'ílis nevelési  elj •ír4s  a módszer, eszkö- 

zök, anyagok optimílis felhaszn lósa 45 felhaszn'14-

s4ra való felkészités. És itt mec ,  kell °íllnunksnincs 

tudominyosan igazolva, hogy mi az optimr'lis, az opti-

malizé,ció, mi a hozzivezetá ut. Marad a hitpotóziss 

kell lenni ily en szitu_4ciónak. 

Kílön vizsg4lód 4,st érdemel az "audiovisual-multimedia" termi-

nus technikus m'eztetett fogalmi jegyeinek szópor viszony-

latnvAk a tiszt ,'z'':.a. 

II.2.3.A "multi média" fogalma. 

A multi-media eredetileg angol kifejezés és az angol nyeivte-

rfleten használták először és mindmó.ig a leggazdagabb értel-

mezősben. Az an`ol-amerikai szakirodalom 1924-től sz'imit j a . 
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a multimedia kialakulís ínak kezdetét. Ekkor indultak ;nag az 

AV-eszközök hatikonys4gAra vonatkJzó kisérletek. Ide soroljuk 

PresEey /1927/ és Skinner programozí.si kisérleteit is. Multi-

medi ílis esz köznek tekintik a filmet, a ridiót, a TV-t, a 

marr.6t, a modellt, makettet, a szókincsfej 1eszC olvas ei se-

gédeszközt s íltaliben minden es aközt, ha bizonyithatáan hoz-

z4j:írul az oktat is hatékonyságihoz. Ugyanez vonatkozik a mód-

szerekre is. 

A "multime.iia oktatísi rendszer"-t először  az amerikai 

Stewart irts le /1965/. A 70-es. évekre eléggé Által .nosnak 

mondhat;. Az enoiklopédiikban, lexikonokban felvett cimszól 5  

.  modern technika segitségúvel valósithatá mer, gondo-

san kiv ilogatott tanul isi tapasztalatokra épül és a legcél-

ravezetőbb, leggazdasigoeabb pedagógiai eljr€t foglalja ke-

retbe. Az eljir4s egyik fel ben az informíci64tvételt, a mi-

sek felében - e ha lehetséL est a nagy°obbikbran -, a tanuló és 

tanIr sz 'm = ra egyarrínt aktiv részben, a feldol€oz e st e az 

eredmnyes feldolgoz' s 6rt 'kelésé', t, mérését tartalmzza.. Al 

e1j írí.s a nagycsoport, kisceorort és az egyes tanulók közt 

az oktat4ei szitu'ció és a szI _ikséglet íltal insrirí,lt ide-

oda iramló /hullí.mzó/ szervezeti forma. /Pl.nagycso -ortban 

lehetséges TV és filmbemutató alkalmazrisa, kiscsoportban 

problémamegoldó vita eszközök igénybevételivel is, egyénileP 

pedig programozott oktat is térkép, szótí,r, példat í.r stb. fel-

has:zn lís val./ A multi-media oktatis szervezeti ior:na is: a 

team-tagok, média-szakemberek, oktatók, laborínsok, techniku-

sok, asszisztensek stb. 	murkijára Pitit. Az elj.írés 

főbb meghat',rozói: az adott t9nulóosoportnak - meg egyedileg 

is — a tanul ísi tapasztalatait, felkészixlts4g't, képességeit, 

érdeklődését veszi figyelembe, erre '> cit , ebből indul ki; 
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ilyen konkrétsíggal natirozza meg a tanulási célt, feladatot, 

ko;rununiké.eiós technikít, anyagokat, a módszert, az oktatisi 

szervezetet /nagy vagy kiscsoport ill ,  egyéni munka/ s az ér-

tékeléEt. Ebből következ ,"en a multimedia sohasem fez rt. A 

multiinediAnak a vitathatatlanul uj elemei mellett olyan ele-

mei is vannak, amel , ek régi tartalmat jelölnek meg uj elne-

vezéssel. P1. s "média-speciali ta" a technikus, laboráns, ok-

taté,s-szervező, gazdas 5gi szakember, menedzser stb. Ez az el-

jfirás "csoda" módszerré fetisizílódott az U0A-ban anélkül, 

hogy nagyobb v í .ltoz'st vont volna maga ut'ín. Lényeg ben az 

el 'z ő időszakok pedag6giri ujitásait integrílta. 

A fogalom gazdagod ísa. uj lendületre kapott a hetvenes 

években. Igy p1. a multimédia mint eszköztir ős módszer vonult 

be a könyvtíritodalomba. Multimediís eljír'sokat aj nlanak a 

gyermekirodalom tanulm ln°oz íEíroz, amely magiban foglalja 

filmek, filmr&zletek, annotíciók, bibliogrífié.k alka.lmazísi-

nak együttesét. 16  Sőt, a problematikij a nemzetközi rangot is 

kapott - m"r kor•'bban i: utaltunk az IC :l' 1966 -os tanícsülé-

sére, az UNESCO az 1974. junius 10-13.-i genfi konfereneié,ján 

m-ir napirendjére túz is a multimédia köz. ,ontok fel4llit4s4nek 

kérdését éE aj nlíst igy, tett közz4. 17  Üs zességében véve az 

angol nyelvterttleten való értelmezéséről azt lehet elmondani, 

hogy szó- és fogalomhaszn'1ata nem egységes, s ugyanakkor 

íllandóan gazdagodik az értelmezése. 

A többi vilígnye1v ter "ilet4n hasznilata kevésbé elter-

jedt, Az  oroszban a "kompleksz tehniceeszkih ezredezty obucee-

nyije" kifejezést és értelmezést hasznílPk, a német nyelv-

területen a "Maesenkomín.unikwtionsmittel dassemedien"-t, amely 

a kommunik í ciós eszközök összességét, kombin ciójít jelenti, 

francia nyelvter tileten pedig a "technique audio vieuelles 
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mass media" jelölésen az aadic5-vizuÁlis technikát évtik eleő-

so rban. 

A szóhaszn4lat egyeégesit^sével való foglalkozás az ok-

tst'istechnika és a hatbkonys ig ösEzefiiggéséből iE következik, 

ugyanis amik*en mértékben gazdagodik az oktatietecl:nika, ennek 

Hz értelmezésnek a . sziikségeeeége annil inkibb fenni .11. Szza-

dunknak szinte minden évtizede produk4lt valami tipikusan ujat, 

de az gyakran divatos i,ramlattal volt kapcsolatos. Kétségte-

leniil érzAelhetó benniik bizonyos társadalmi hitteril pedagc;-

giai megujuliei törekvés is. Azonban a technika ilta1 közve-

tithet ő, szinte korlitlanul növelheti inormíciómennyiség 

nemcsak a hatékonys'gmérés igényét veti fel, hanem vele kap-

csol toE4n a fogalmak pontos megjelölését is.  A multimedia ese-

tében ez természetszeraen fennill. 

A "multimedia" kifejtésében és & rendszer értAkelésében 

nagy eltérések. tapasztalhatók. Sőt a mibenlét 'n i s lehetne vi-

tatkozni! 

Vajon a hatékonys{igi cé Lkitüzés és az affelé való haladás elég-

séges alapot nyújt-e ahhoz, hogy hagyom4:nyos - régi vagy mo-

dern - és közismertté volt, többe-kevésbF' elfogadott szóha:.z-

nilattal jelölt észközöket, anyagokat, technikát, módszert 

pedagógiai ujit-'ss•i miucsitsen. 

Véle&nyiink szerint nem elégséges, s3t felesle , esen tovább 

hAgitja a szakirodfarrii szóhal znAlatot. Ha  mé€is haezn?ljuk, 

agy a kom;'leaicit is, a hatikonysig, a pedagógiai optimum ke- 

resése és megvalósit4,sa rév'"n sorolhat6k az AV-eszközök, snya-

wok, módszerek, elj4r4sok a "multi-medía oktat Isi rendszerbe". 

A "multimedia" gerincét feltétlenLLl az "audi6-vizu'1is" adja. 

Azonban ismét italunk az IC .F kongresszus megi.11a;,itieira, 

mely szerint tartalmaznia kell a hagyorn4 .nyos eszközökkel, el- 
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jó,rasokkal való integríciót ie. 

II.3. Audi4ízualit 4 s, ruult'rmedia az AVTIa-ban és a Tév¢peda- 

gógii.ban 

A hatvanas ívek elején aq 	eszközük elter- 

jedésével pírhuzamosan jelentkezett az optimalizció problémí-

ja is, amely főleg két folyóirat, z  Aw iovizui,lis Technikai 

Módszertani Közlem5nyek és a Tévépedagógia hasíbjain kapott 

helyet. Mindkét folyóirat megjelenésében / a hatvanas évek el-

só, ill. második felében/ a problémafejlődés utjt érzékel-

hetjük. Az  AVM értékelésénél nem hagyhatjuk figyelmen  kiv Ul 

azt a kárüilményt, hogy nemcsak pedagógiai célokat szop lt 

és szolgl. Sőt ez a szempont s.em az indit "skor, sem kés,bb 

nem volt elsődleges. A folyóirat 1964-ben, a müszr,ki és ter-

mészettudom5,nyos filmkollokvium anyagnak ismertetése cimén 

szerveződött. Profiljínak f6 jellemz ae az oktatógépek és a 

programozott oktaté . s beszekaresolása, az oktatógépekre ép'i-

tett audio viza lis technika ismertetési lett.  Foglalkozott a 

komputerek, a TV és a programozott oktat'e összekapceolísinak 

kérdésével is. Ez utóbbit eezközkombin5.ciónak is vehetjük, de 

uralkodó jellegét a programoz^s adja. 

A Tévépedagógia 1967-ben indult, e tulajdonképpen a TV-

adlsok felhaszné,lsé,nak módszertani kérdései képezték és képe-

zik a folyóirat cikkanyaginak gerincét. Azt azonban kétségte-

leall meg,Illapithatjuk, hogy összevetve az AVTIMK-val -módszer-

tani jellegéből következen - a folyóirat terjedelméhez vi- 

szonyitva jelentősebbnek mondható az oítimalizíció kifejtéé-

re  adott lehetőség. 

Az AV-technika alka.lmaz E ínak gépi-szervezeti oldalival 

némi f iziskésésben volt a pedagág ai oldal. Az integrició, az 

optimalizloió, a külföldi szakirodalom alapín és azzal azonos 
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felvetésben ker?tlt interpret*cióra. Az ICBF kongresszus meg-

állapit:Seaihoz csatlakozott Kiss Lrp4d magyar4zata-ismerte-

tése az optimzliz sióról, aki kut=itísi programként j evasolta  

az optimilis tanul4a szervezeti formíinak, valamint az ig4ny-

be vehető eszközökkel, óraszervezéssel kapcsolatos feltéte-

leknek a vizsgí,latit. 18  

Duze Jó,noE az integró,lt AV-technikai és módszertani el-

jArís 3 feltételét jelöli meg: az eszközök rendszertechnikai  

alkalmaz4Edt, a megreformilt tananyag oktat4.si módszereinek  

kialakitísit, E koordinS.cidjit AV eszközcsoporttal, és az ok-

tat4si folyamat technol6gi4jíhoz szUkséges megfelelő képzett-

ségii és öszzetétela szakemberosoportot /tanvr, AV szakember,  

ezakmunkW. 11  

Felvetődött az a kérdés is: az eszközkombin4ció módszer,  

avagy a korszerű és húgyom4nyos technika e y`ittese?  

A tört nelemben a mrr egyszer lejítszódott jelenségeket  

és folyamatokat reproduktiv szemléltetéssel lehet a legjobban  

bemutatni, igy a legink íbb élmjiyt keltő. Az audio v iz`klie  

eszközök kombiníciója reproduktiv szemléltetésre kitlnően al-

kalmas. Tehít a történelem tanít íE'ban az eszközkombin4 . ci4  

meghatí,rozó jegye a mádezer. 19  

Az eczközkombinició optimaliz4l4sa rendkivttl dialektikus  

mozzanata az oktatísi folyamatnak, vagy pontosabban ezhlva a  

folyamat megtervezésének és vezetésének. Éppen azért az olyan  

fel. et€eek, amelyek sablonként akarj ik alkalmazni, szembetiinő-

ek és v4rhatéann ellentétes hat:ísuak, azaz nemcsak nem bizto-

sitj?~k a kivont hat'et, hanem éppen ellenkezőleg ez :átlagos  

kivá,nalmak alatt maradnak. Ezek a pedagógiai sablonok. A Te1e-

pedagógia 1169/4. szí.m inak 46. oldal4n ezt o lvaehat j uki "az  

ismeretszerzés folyamatában először monoszenzorikus, me.jd 
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biszenzorikus és vpgiil triszenzorikus szemléltetést alkalmaz-

zunk. Az  óra eg; es mozzanataiban példAul elsődleges bevésés-

re simplex képet, rögzitésre komplex képet, szi.monkérisre  

epidiaszkópot, diavetitőt, a problémafelvetésnil némafilmet  

haszntil j ü  ,k fel."  

Beműt; tu nk egy inaik sablont:  

A tanulói szemayieégfejlesztés érdekében a hagyom nyoe uton  

történő ismeretnyüjt>s folyamatban először monoszenzorikus  

/esak hallisi var y csak 14t 4,ei/, majd biszenzorikus és tri-

szenzoriku• érzékelést fejlesztő szemléltetőeszközöket,tech-

nikai segédeszközöket alkalmazhatunk. Ezeket a következőkép-

pen  Ápithetj+ik be az óra egyes mozzanataiba: pl. egy simplex  

képet az elsődlegee bevésés célPra, egy komplex képet a rög-

zitésre, rendszerezésre, epidiaszkópot, diavetitlt sz 4 monká-

résre haszné,lhatunk, keskeny némafilmmel problém"t, felada-

tot vethetink fel, vetithet!innk. 20  

A gyakorlati tapasztalatok összegzésében eljutottunk  

odiig, hogy tipusokat tudunk bemutatni és ajlnlani, amelyeken  

ki kell alakitani az eszközkombinició hatékonysó.g-a.nak techni-

kai, szervezési feltételeit, e j élezhet j Uk, hogy hol, milyen  

eszközcsoportban, milliőben lehet megfelel hatist remélni,  

esetleg elvirni.  

Mivel az audiovizulis eszközA milliője befolyásolja  

az inform~eióvétel hatékonysé.git - ebben bizonyosak v agy unk -

vizsgé,l&tok folytak a tekintetben, hogy hol eredményesebb a  
televizió nézéE: otthon, di'.kotthon .:n, szaktanteremben stb.  

A vizsg .latok kiterjedtek arra is, hogy a gazdaE.Esgoss4got és  

a hatdkonysgot összhangba hozva milyen szita ` cióban célsze- 

rű az eszközkombinéciókat tartalmazó szaktanterem kialakW sa?  
itt természetesen fel kell mérni és gyakorlati tapasztalatok  
alap] 'n be llitani az eszköz:5k mennyiségét.21  
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Az eszközkombiní,cióknak kipróbáltan eredményes, de költ-

séges együttesét és alkalmaz z si lehetőségét tartalmazza a  
zártláncu televizió. A tapasztalatok szerint itt képmagnét,  

magnetofont, diavetitőt, irísvetitőt, hangosfilmet, bemuta-

tásra alkalmas trgpakat stb. t rolnak és hasznílnak  fel. 

Előtérbe került és kézen fekvőnek látszott a könyvűr  

funkciórendszerének á,talakitása: a "többeszközű könyvtár".A  

könyv t ír közvetlenül szerepet 	az inform ~ ciófeldolgo- 

zá.sban, tárolísban és közlésben. A könyvt°írakban tárolnak  

nyomtatott dokumentumokat, képeket, térképeket, fényképeket,  

mikrofilmet - s a korszerzisités érdek ,;ben ujfajta informíció-

hordozók is bekerülnek a könyvtárba. Ilyenek az audiovizuá-

lis eszközrendszert film, vetitóberendezés, hangszalag,mag-

netofon, rádió, televizié és esetleg programozott oktatísi  

dokumentum. Hazánklxn mír a külföldi szakirodL.lom interpre- 

t ciój a előtt is voltak próbilkoz sok - több-kevesebb siker-

rel és részben é .11andósulva - a "többeszközit könyvtár" meg-

v alósitás íra. 22  

Tehát az eszközkombináció optimílis kialakitás3 .nak mind-

ezideig csupán az .általé.nos felvetésével találkozunk. Az  

előbbiekben emlitett két szakfolyóirat és az általános peda-

gógiai folyóiratok is, ha foglalkoztak is e témával ittétele-

sen, akkor is csak felvetették azt, megindokoltAk a kutatás  

szükségességét, de az eszközkombináció hatékonyságínak vizs-

g'latíra kutatísok nem folytak. Egyes eszközökkel /pl. televi-

zióval, filmmel/ kapcsolutban voltak ilyenek, dehít ezt nem  

lehet kombin?ciónak nevezni, s főképpen nem illenek bele a  

módszerfejlesztés kontinuitásába.  

Végezetül az optimíLizáció fogalma  a következőképpen ér-

telmezhető:  
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1. az eszközkomponensek egyide j Ui alkalmaz "sa és az egy-

idejü hatis mérése; 

2. az eszközkomponensek egymí E utinisAga és az egymíe 

ut íni hat'ísok mérése; 

3. az egyidéjii eszközkomponens és: módszerkomponens követ-

keztében eló 11ott hat is mérése; 

4. az eszközök és módszerek az optim•ilis hat 	szempont- 

j4.b6l történő kiv ílasztisa és mérése. 

Vizspiljuk és  mérjük a ment íli€ hatást a didaktika. :szempontj4-

b61, a neveléselmélet szempontj -íból pedig az élményt, a katar-

zis hat i,st, a vilignézeti és morílis hat'.st. 
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II.4. Probléxn k, kételyek, ellentmondisok 

Az audiovizualit a.snak igen jelentős az irodalma és nagy 

intenzit4esal h^lmozódik mind tömegkommunikiciős mind szemi-

otikai, sót méL. pedagógiai vonatkozisban ie. Az audio vizui-

lis pedagógia v ,fogatott bibliogrifiija me_ közeliti az ötszi,-

z at. Mindezek ellenére kis tulzissal azt lehet 'llitani,hogy 

csak tieztizatlan kérdések vannak, s korunk követelménye és 

a kérdések alapjai tudom4nyos tisztiz4eénak Űtene között nó 

az ellentmondis. Ha az audio vizualitá,s és a cokoldűlu szem-

léltetés elve közé egyenl3séejelet tesz'..ink, akkor Comenius 

óta alig tudtunk valami ujat rnondt .;ni,megnyugtatót semmiképpen 

klilönösen ha az audiovizwüis eszközök, anyaghordozők tömeges 

megjelenésére gondolunk. Az ellentmondtoknak két vonulata 

figyelhető meg= egyrészt ellentmond s van a problematika tu-

dominyos alapjainak tisztÁz sa és a növekvő mai igények, m e-

részt az audio-vizailis eszközök és anyaghordozók tömege és 

a módszertani k'ultura, pedagógiai hatékonys ' g köz 5tt. 

Természetesen az első kérdés az uudiovizualit is ideg-

rendez.eri vizk eilata. Az ember milyen informiciómennyie (et 

képes feldolgozni auditiv, 	illetőleg audio vizuilis 

uton. Vagyis  annak a vizsgé,lata, hogy a központi idegrendszer 

inform .ció-feldolgozó kapacitisa rned )ig terjed. A mi korunk-

ban, amikor audio-vizu ' 1is technika az emberi taló,lékonys.ig 

következtében azzal eg ,.enes ar1,nyban nő, a kérdések kérdésé-

vé vilik, hogy a technika feltalilója képes-e urri lenni ön-

mézga készitmpnyén. Az érzékleti modalitsok /kŰilönbözó érzék-

szervekkel felvett indirekt, saj'tos érzékletek/ terén elért 

kutatisok tat ig:azolj'k, hogy az inform&ció feldolgozns ka-

pacitő,sa ásszefq6g a köz . outi idegrendszer vagy a modalit . s 
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fiziológiai kapacit4s4val. A 14tis és hallás érzékszervei at-

jtn felvett ériá.ei érzékleti impulzust a központi idegrend-

szer visszacsatol ei körforg4ssal szűri me3. Teteit adott idő-

ben  az információesetek korl4tolt mennyisége éri el a közpun-

ti övezetet. HSIA, H.J. ezt nevezi az informíciókapacit'íe kor-

l4toltsá,ga t:irvényének. 23  finnek alapjin Licklider és Miller  

kutat.sa szerint az auditiv-kapacit4e 50 bit/sec, s a vizu'lis  

kapacitás 5 bit/sec Jacobson kutatásai szerint, TehAt óriási  

az a szakadék, ami a valódi világ, de kiilönö.en az audio-vizu-

ílis technika ltel felfokozott információ és az érzékleti mo'  

dalit ísaink által merszIrt infor& cicik között van.  

Adams és Chambers bebizon,yitottí.k, hogy a szimult-í.n audio-

vizu lis feladatokban, amikJr az A vagy V kiegészíti vagy pó-

tolja a ni sikert, a teljesitményt fokozni lehet. Tehit bebizo- 

nyitották a kettósérzÁkelöe fölényrét. Az AV hatékonysig fölé-

nyét azonban mégsem lehet tisztizottnak tekinteni, ktlönJeen  

ha az agynevezett rövididejű vagy a hosszuidejü emlékezet szem -

ezögéból vizsgáljuk. Az ut a hosszuidejü emlékezethez a rövid -

idej ifin keresztül vezet. Azonban a hosszuidejü vonatkozásiban  

nem levet mindent a rövididejű eml keneten kereel igazolni.  

Annyi azonban bizonyos, hogy a szemantikailag asszoci ílt és a  

rövididejűi emlékezetben rögzített információ nagyobb valószi-

nűséggel éri el a hosszuidejü emlékezetet, mint az értelmetlen  

szövet vaa szótag. Összességében fiziológiailag; nézve azt a  

törvényszexti®éget lehet leszűrni, hogy az AV-technika Utal  

közölt információ mennyiségi növekedése iorditottan arányos  

az ember percepció-lehetőségeivel, ezzel czemóen eyenesen a-

rín5o . a szelekciós reakcióhoz elengedhetetlenii1 zizksrr egy,  id  ~-

vel. Ebb61 kisz4mitható az 4tlagember ezá,má,ra elérheC percep-

ció maximum, ami  alatt azt értjük, hogy egy meg°szerkesztett,  
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audio-viiau4liE technik•íVl1 közölt ini'ormaciómennyiségnek ma-

ximum  90,t-4ra le :et emlékezni. 23  Legal íbbie ez volna a kivi- 

nato s. 24  

Pedagógiai szempontból két oldalról merqlnek fel kéte-

lyek. Ezek egyrészt lélektani vonatkozó,euak, másrészt a peda-

gógiai haVsfok problémiit jelentik. Piaget a holnap t udomé,-

nyos alapjait keresve arra a következtetésre jutott, hogy az 

audio-vizalis pedagógiai elj.rísok hat :sfoka nag y on is kor-

li.tozott. A tanulásba kátsógtelenfil jól hasznosithat ;k, de 

az án•í.11ó gondolkodísra nevel' :::en mír em,mert a kép által 

közölt informíciók a verbalizmus egyik fajtójához, a képi 

fajtóhoz vezetnek azáltal , hogy az egyoldalu se®zociíciókat 

részesitik előnyben és nem adnak helyt az autentikus. cselek-

vésnek. A cselekvés alatt feltételezhet'>en a gondolkod'si 

sktivit'st is kell érteni, s ezzel egy',itt kell értelmezni a 

motorikus, akarati tényezőkön alapuló cselekvést2 5  

Az AV-oktats -i tékonysí€,firól nagyon mecoszlanak a véle-

mények. 

Vviinak orsz ,ígok, ahol magasfoku a technikai ell ítotte g 

és a közlési lehetőség. Angliában és az USA-ban kiilönbtiző 

idr;ben folytatott felmérések azt mutatjíik, hogy korónt sin-

csenek kihesznnlva az AV oktatí,s lehetőségei az oktatásagy 

fej lesztée<íben. 26  Bór az IIA-ban szinten minden iskolában meg-

tali.lhztték az audiovizu LiL eszközök, egy hivatalos jelentés 

szerint alkalmazí suk az oktat 'sbran lei fel j ebb az összigénynek 

5-&t teszik ki. Egy kifejezetten audiovizuílis iskolóban is 

a tanulm4nyi időnek 10%—ban alkalmaznak audio-vizuílis okta-

t íst. A jelentés szerint, ha jelen pillanatban valamennyi A' : 

eszközt kiszoritan +k az iskolából akkor sem menne kírba egyet-

len óra sem és az oktat is i.atisfoka sem csökkenne. 27  
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Anglirban és az USA-ban az V technikával folytatott ki-

sérletek, vizsgé,latok végeredm'nyei is nagyon lehantpo ló ered-

ményt mutatnak. Az egyik kutató azt Illapit j a meg, hogy ha 

nincs is lényeges kiilönbaé sem a televizió, sem a hagyom'-

nyos oktat's javára, arra since, hogy a televizió kisebb érté-

ke hs t-1 st nyuj tana . Egy m sik kutató megjegyzi, hogy a tele-

vizi val, illetőleg a hagyomínyoa módon oktatott növend ,'kek 

teljesitm'nyénekó ezehasonlitásáné,l az esetek  9O -. n l nem 

volt lényeges különbség. Azona..n ennek az az oka, hogy a mór - s 

eszközei nem elég érzékenyek a különbségek mérésére, 

Végeredményben azt mondnatjuk, hogy nemcsak a fiziológiai 

alapok nincsenek ti :zt , zva, hanem a peca ógiai alapok sem. Az 

audiovizullis oktat^s keretein belül mé, nem dolgozták ki az 

eszközök alkalmazásiak módszerét, a pedagógiai stratégiit és 

taktik t, s általiban a pedagógus magatart4 si formmit. 

:e végül nem lehet figyelmen kivi.l hagyni a jövőt sem. 

A m ,r ma meglévő és e fentiekben érzékeltetett ellentmondások 

tovább fognak növekedni az udio-vizuális oktató rends .ereknek 

a szocialista orsz `tok köztt koordinált tudom'n J os és müeza-

ki együttmUködése ut ján. Ennek az egyr!ittmüködésnek egyik fel- 

tétele az eszközhordozó anyatok didaktikai követelményeinek 

a kidol ozáisa. Olyan 	 oszt Ilytantervnek kidol- 

goz ísa, amelyek a tanul 5k megismerő tevékenységének irnyité,-

sit, az ismeretek elsajátit,só.nak ellenőrzését e.utomatiz , lt 

rendszerrel biztositja. Ezzel azonban nincs összhangban és 

rn'ris lem .radé.s mutatható ki a ,  oktatsi folyamat optima.lizó,-

l'ss területén. 



III. kísérletek
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III.1. A kisérletek célja 

Tudatiban léve az előző fejezetben jelzett probléml.knak, 

az 1972/73-agy- tanévtl kezdődő s az 1974/75-ös tanéiig bezí-

róan /tehít 3 tanéven keresztül/ folytatott kisérleteiuk elé 

e problém-ík tiazt íaa érdekében kettős célt íllitottunks 

1. egy adott tant ' rgy /"Élővilí,g" az ilt.iskola 5. osz-

t41y4ban/ meghat'írozott fejezetében kidolgozott multi-média 

modul kapcsin iltalgnoa ajínl .st adni az uj tantervekhez; 

2. az inform4,cióközlés pszichológiai törvényszeriiségei-

nek figyelembevételével egy optimílis ITV-adis modelljét ki-

dolgozni. 

II2.2. Hipot lis. 

Hirotézisnk a következő volt: 

1. a vize ílt eszközök és a hozz' j uk kapcsolódó módsze-

rek csak az okta t 'si folyamat adekvó,t szakaszaiban alkalmaz-

hatók; 

2. bizonyos eszközök ill. eszközkombinációk megfelelő 

szitu,.ciókban m_.`asabb hat +,sfokkal alk: 1mazhatók; 

3. a  magasabb hat•ísfok kiterjed az emlékezetben taros 

és felejtés szakaszaira i€; 

4. az informícióközlée pszichológiai törvényEzerasét,ei-

nek figyelembevétele az információhordozók tervezésénél egye-

nesen ar-ínyos a tanulísi hat í,sfok növekedésével. 
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III.3. A kisérletek rnszletes ismertetése 
 

III.3.1. 1972/73. tanév:egy eszköz /ITV/ alkalmazsa 5 kdlön- 

böz ő tantnrgyban, 2 évfolyamon, 5 oszt i lyban.  

Hipotéziseink al ±t maezt'E 'ra az 1972/73. tanévben inditottuk  

meg első kisérletUnket. A kisérlet módszeréU1 a megfigyelést  

v ílasztottuk, mint Ez ndékoEan vezéielt módszeres észlelést,  

mely meíhatírozott cél érdekében tortéiik. A cél ez esetben  

az volt, hogy inf'ormí,cióhoz jussunk az utóbbi misfél évtized-

ben rohamos gyorsaei.ggal elterjedt, i,m hatékonys' g t ezzel  

pi,rhuzamosan kor intsem ilyen mérté'-ben növelő eszközzel, az  

iskolatelevizióval kapcsolatban.  Pontosabban:  a mep;figyelés  

ólja annak mef"i,llapit sa volt, ho y az un. TV-óra szervezé-

sének, vezetésének milyen didaktikai-metodikai követelni nyel  

vannak. És hogyan  zajlik  le mindez a normi . i iskola ~ i k:ir élmé-

nyek között?  

A  megfigyelést a budapesti Szinyei Merse P41 Által ` .noL. 

Iskola 5 osztályiban az a .í.bbi gint írgyakban végeztUk:  

magyar irodalom /5. oeztily/, magyar nyelv /5. osztíly/,  

matemalíka /5. oszt> . ly/, földrajz /7. oszt iLy/, osztélyfanöki  

óra / 7. oszt "ly/. A tant irgyak ilyen v ílogat's íval arra is  

vilaszt :zerett'ink volna kapni, hogy a t rsadalomtudomínyi  

ill. természettudományos tárgyak eltérő jellege az iskolate-

levizió alkalmazi.sdval kapcsolwtos módszereket befolyi.solja-

e. Ezért a kisérletben résztvevő valamennyi tanW.r az óra  

szervezéséhez és az utólagos értékeléshez a;onos szempontokat  

kapott, de egyuttal természetesen - a móds.ertani szabads-g  

jegyében - módja volt az '.Itala legcélsz _ rUbbnek tartott mcód- 

szerbeli fogísokkal is élni.  

Az óraszervezésinél a telepedagőgiai ir4sok egyik alap-

tételéből indultunk ki, hogy ti. az ITV óra rendszerint hir- 
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mas tagozód su: egy ad3et előkéLzitő-motiváló szakaszra, ma- 

g,ra az adísra ée az ad st követő, azt feldolgozó szakaszra 

bontható. Ezt a tételt az objektiv körüülmnek iú er:'Eitik, 

mivel a z ad°í sok kezdési időpontja rendszerint az órakezd`e 

utini 5. perc, majd a többnyire 20-25 perces ad4e utin még 

tov á bbi 15- 20 perc ill  rendelkezésre a feldolgoz 4  óhoz. Az i-

lyen órafelépités legink'.bb a "herbarti form í . lis fokozatoly" 

elvét l4tszik követni, meglehetősen merev keretek közé szorit-

va az oktaté.si folyamatot, s kevés lehetőséget biztosit a ta-

nulók <ktiv, önélló inunk i„ 'ndk. Bar az ad'e előtt megadott 

megfigyelési szempontok a tanulók ada alatti aktivizál'e4t 

szolg?ilnék, megfigyeLic eim szerint a pedagógusok kevéssé él-

tek ezzel H lehetőséggel. Tulajdonképpen idetart :lmíníl és 

időbelii elhelyezkedésénél fogva e fenti óravezetést sugallja 

marra az  iskolatelevíziós adé,s is. 

Tapasztalataim szerint a .onban az előbb jelzett tétel 

a gyakorl::tban kevéssé !'ealizlódik. 

A 36 megfigyelt TV-órin észlelt problémk 3 pólus köré 

sarkithat ' ík: 

1. Az elókészitéere szint 5 perc valójában nem az adis 

és az azt követő feldolgozé,s el5készitésével telik el,hanem 

többnyire óra szervezéssel. Előkécziteni pedig csak akkor le-

het, ha tudjuk, mit készit=ink elő. Az adás tartalmi ismereté-

nek hignyé.ban ez nem lehetséges. A megfigyelésre kivilasztott 

ötféle ITV-adé,s ill. tant 'rgy közül csak hiromban Alit  a to 

nAr rendelkezésére az adie tartalmi ismertetését nyujtó kézi-

könyv. Természetszerien ebben az esetben a pedagógus inunk"ja 

céltudatosabb volt, a tanuléknak adott mefigy- el ci szempon-

tok pedig ténylegesen az ad4shoz kapcsolódtak. Ha viszont a 

pedagógus talí.lgat el a volt utalva tsz adé,s tartalmit illetően, 
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a tanulók nem kaphattak megfigyelési szempontokat, figyelmük 

tehát nem volt kellően irinyitott. 

A megfigyelési szempontokon kívül az adissal való előze-

tes kapcsolatteremtésnek egy mí.sik, nemk.ilönben fontos módja: 

azoknak az ismereteknek /fogalmak, öeszefi ggések/ a feleleve-

nitése, amel y ek nélkizlözhetetlenek az adás megértéséhez. Azon-

ban a feltételezett, ill. rendelkezésre illó 5 perc  elég ke-

v's anrtoz, hogy a pedagógus mindkét kivrynalomnak eleget tegyen. 

A ki:.érletben résztvevő pedagógusok közül mindössze kettő tel-

jesitette ezeket a követelményeket. 

2. Az iskolateleviziós ad sok tartalmi-szerkezeti problémaira 

később térek ki. Itt mo st elsősorban az adis és a pedagógus 

ill. tanulók kapcsolatról, pontosabban ennek hi-nyáról szál-

nék. Noha  az órát vezető pedagógusoknak az előzetesen adott 

szempontok sugalltak azt az igényt, hogy a tanín és tanuló 

ne pas::ziv szemlélője legyen az ad- .snak, hanem a tanr megfe-

lelően ir•ínyitsa a tanulók figyelmét s az adé,s alatt is ak-

tivizé.lj€: őket, ez mégis csup ,n 2 tanr esetében történt meg. 

Igaz, hogy itt az adéeok jellege /természettudomlnyos2/ és 

szerkezete is segitette ezt a törekvést. Ezek az adísok olyan 

egységeket is tartalmaztak, amelyek kifejezetten a képernyő 

elŐ tt ülő tanulók sz mara adtak feladatokat. Ugyanakkor 1 i.t-

nunk kellett azt is, hogy ez nem jért olyan eredménnyel,mint 

amit - feltehetően - v=í,rtak tőle. Az ad1.s gyors tempója a 

valaszadá,sra szint kevés idő miatt csak 11.tszataktivitéat e-

redményezhetett. Minthogy a tanr többnyire nem ismerte rész-

leteiben az adást, a feltett kérdések őt is / a tanulókat ici/ 

olyan v Iratlapul érték, hogy  mire a tanulókat válaszadusra 

szr,litotta fel, az ad 4.s mur tovibb pergett, s a korábbi kér-

désre adott válaszok csak koszt és hantzavart idéztek elő 
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az osztályban, kizökkentve éket az ads ritmus abál.  

A nem természettudom7 .nyos jelleg {i magyar irodalom adó-

sok képviselték a másik végletet. Líthatan nem is törekedtek 

semmiféle gondolkodtató aktivizé,lé,ara, megrekedtek a mÜ.ialko-

tósok puszta adapt 4 ciÓj a, dramatizéilósa szintjén./ Erre a  

legpregn nsabb péld4t a d-ínos vitás 3 részb' l :illó feldolgoz ,-

sa szolgáltatja. lEzé,ltal tanírt is, tanulóit is pusztán egy  

müvés ~ i előadás nézőjének szerepére korl ítozt k. Sajnos ez  

eleve meghatározta az óra jellegét. Ugyanis elsősorban a fel-

dolgozás esztétikai értékeit vitattak a tanul ík, amely - bór  

kétségtelen haszonnal birhatott a tanulók későbbi filmeszté-

tikai tanulmányai szemhont jóból - az adott téma oktatisi cél-

kitüzéseinek mégsem felelt meg.  

Az adis alatti megfigyelések tapasztalatai tehít azt mi-

tattik, hogy feltétlenül szükséges a pedagógus irínyit6 tevé-

kenysége, de erre az adósnak is lehetőséget kell biztositania,  

mert csak igy jöhet létre az összhang.  

3. A megfigyelések tapasztalatai szerint az iskolateleviziós  

óra legproblematikusabb szakasza az adís ut;ni, harmadik sza-

kasz. Mig -z első két sakaszban a pedagógusok részéről gaz a-

dassal s's:.b a tsnu itott nagyfoku passzivitis magyar•ízható  

volt az adás ismeretének hiányával, a narmadik szakaszban er-

ről mer nem lehetett szó. Mégis az e.etek ,jelentős részében  

ez a harmadik szakasz mintegy különálló szakaszként kapott 

hel y et az órában, mintha sernmilyen ka; ceo l-ta nem lenne az  

el }z ~ leg l ított ad?ssal. Ez még meglepőbb volt azokban az ese-

tekben, amikor a tanár megfigyelési szempontokat is adott az 

adás előtt, s mégsem kérte azokat szmon. Igy aztin igaz n 

"pusztába kiáltott sző"  maradt minden, az aVeban közölt aj  

ismeret. Többnyire a tanár prelegé,ló módszerrel, frontílis  
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foglalkoztist tartva, ujra elismételte mindazt, amit a tanu-

lok az adisban m°ír hallottak. Nem kétsé res,hogy az iskolate-

levizióra itt semmi szukaég nem volt. Ennek a módszernek eey 

csak 1 ■ tsz6la' jobb - viltozata volt az, amikor a tapír 

kérdései alapj'n a tanulók ismételték el, hogy mit 1 4 ttak az 

ad stsan. Csak nagyon kevés ór•Sn valósult meg az a  törekvés, 

hogy a tan;r - t ,maszkodva az adisban l ltottakra, hallottak-

ra - alkotó módon tov4bbfe j Tessze azokat, mikczben aktivi- 

z alja a tanulókat is, felhasznílva azok megfigyeléseit. 

Ezek a tapasztalatok érlelték meg egy olyan kisrrlet met-

szervezésanek tervét, amelyben az iskolateleviziót és mis 

audio-vizulis oktat'si eszközöket a tantervi feladatoknak 

céltudatosan alrendelve épitsiik be a tanőr4ba, s te ytik an-

nak szerves részévé. 

Msrészt inditf:kot adtak egyr optimálisnak tetszó ad .s-

modell megtervezésére, amely az emlitett ad ;sok hibat 

szöbö Li. 
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111.3.2. 1973/74. tanévs több eszkös/oktstáfiim, diapozitiv, 

hangszalag, ir ísvetitŰ transzparens/ir ; oyitott alkal- 

mazsa és kombin'1 sa egy tantérgyban, 4 variA,ció- 

ban, 4 oszté.lyban. 

Az előző tanövi megfigyelés ut•an az 1973/74-es tanévben ki-

sérletet végeztünk, amelynek mint minden Zedagdgiai kisérlet-

nek az volt a célja, "hogy a különféle módszereket 4s tanesz- 

közöket pontosan ellenőrzött körülmények között prőb; . ljuk ki 

és igy közvetlentil határozhassuk meg didaktikai értéküket". 23  

Ez esetben célul tüzt'ik ki néh .ny audio viza qis eszköz ill. 

inform á cióhordozó a tanóra megfelelő szakaszaiban, s a tana-

nyag jelleltével összhangban történő kombiné.lt alkalmaz Isit, 

..mely feltevésűnk Lzerint jelentékenyen hozz4j4ru1 a hat4e-

fok növekedéséhez. 

A kisérlet az 5. ősz 41yoe "Élővil4g" tantirgyban tör-

tént, ann=:k "A hoz körül 416 illatuk" c. fejezetéből 5 egy-

mist követő tPmí .t dolLozva fel. A feldol L ozott tárra k a követ-

kez °ks l."Az egér és a patkine, 2. " A veréb ás a fecske", 

g." A cinegék", 4. " A h.zi légy*, 5. "A keresztespók". A 

kisérlet tirgy- ill. témavilassté,sit jelenCs mértékben befo-

lyfsolta az a körfilmény, hogy es esetben megfelelő audio vi-

zuIlis szemléltet ;anyag Alit  rendelkezésre. Törekedtünk arra, 

hogy lehetőleil az orszig miniden 	 sz4,m .ra - elvben. 

legallbbis - hozző,férhetS szemléltetőanyaL,Iot haszné.ljunk fel. 

Ilyennek bizonyultak a  TAT  Utal elóé,llitott oktatófilmek. 

Az "oktatófilm" elnevezés alatt a J. Jacoby értelmezésében 

"Iskolai filmek"-nek nevezett filmeket értein, nem pedig az 

Altala "oktatófilmnek" nevetett filmeket, mivel a magyar pe-

da.gágiai irodalomban az elabi terminus a ha.szn4latcs. 24  

V lasztott témáink köz .l az 1-3.-hoz, ill. az 5.-hez készalt 
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ilyen film. Az oktatófilmek kép- és hanginforra ,ciójé.t alapul 

v:^ve, v_zt variálva és kies észitve készitett ink egyéb AV- in-

form,  cióhordozókat, ezuttal csup•in a kisérletben rés:Ltvevó 

obzt molyok sz ímíra. Ilyen kiegészitó informcióhordozók vol-

takt az oktatófilm egyes képkock4iról készitett keretezett 

diapozitivek, a filmről levett hanganyag ill. a TANÉRT iltal 

forgalmazott "Állathangok" c. tanszalagi, s az adott téma logi-

kai  vizit ill, néh ny é.brit tartalmazó irisvetitó transzpa-

rens. 

Feltételeztük - amint ezt hipotézisünkben is leszögeztik-

hogyha ezeket az eszközöket külön-külön, ill. kom.bin,lva az 

oktatíEi folyamat megfelelő - ela ;sorban az ismeretközlő fis 

rögzitő - szakaszaiban alkalmazzuk, eredm nyesebbé teszik az 

ismeretek elsaj4titó,siit és rögződését. 

A felhaszn,lt oktatófilmek a hAz körül élő illatok:t több-

nyire olyan szituéciókban mutattik, amelyek közvetlen megfi-

gyeléssel ritk'n tapasztalhatók. A filmkock Ikról készitett 

diapozitivek viszont a legfontosabb statikus jeliegU r szle-

tekre /jellegzetes testrészek; előfordul"si hely; e éb, az 

illatra .leginkább jellemzi; motivum/ ir,nyitotték a figyelmet. 

A képkockikról készült diapozitivekhez kapcsolódó hanganyag 

ismétlése a kétirinyu /vizuflis+auditiv/ megerősitést szol-

g.41ta. Az ir vetitóe transzparensek tov '. bbi részletek kieme-

lésére adtak lehetőséget, a takar "sos módszer pedig ttekint-

hetóvé tette as egész téma strukturijit. 

A kisérlet 4 vari4ció kiprób414s .ra és összevetésére é-

pilt, s ennek megfelelően 3 iskola 4 osztily•'.baa végeztük. A 

ki Eérlet'ben 3 pedagógus miiködött közre, ugyanis a Szemere ut-

cai iskolba.n a 2 vari'ció kipróbilisa egy pedagógus irl,nyi-

ta.Ea mellett folyt. A vari siók oszt ' lyonkinti megoszl ísa a 
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következőképpen tört+'nts  

"A" varnáció: Solymári Általános Iskola 5.b oEzt Ly  

"B" variációs Budakeszi II.sz. Altal.nos Iskola 5.a oszt ily  

"C" variáció: Bp.V. Szemere u.5.Áltdlános Iskola 5.a osztály  

"D" variááció: Bp.V. Szemere u.5.ÁltalánoE Iskola 5.c osztály  

A kisérletben 84 tanuló vett részt az alábbi megoszlásban:  

"A" ,variáció: 22 tanuló  

"B" variációs 23 tanuló  

"C" variáció: 20 tanuló  

"D" variáció: 19 tanuló  

Az e EyeE variációkban alkalmazott tanitisi stratégiák a kö-

vetkez .5k voltak:  

"A" variáció: Elsősorban a tanári preleg íuó módszerre epitett,  

e emellett - ahol a tantervi utasit.E is megki- 

v ínta - a tanulók munkáltatására, manipulativ  

tevekenyséeére. 

Hagyományos szemléltetóeszközöket alkalmazott: a  

tankönyv és munkaftizet képeit, applik•í ciós képe-

ket, preparAlt eszk:izöket, irodalmi szemelvény-

gyüjteményt./Üt póknak hány lábáról"/ Emellett 

központilag elbállitott E e témához kapcsolódó 

diapozitiveket is felhasznált /pl. szEncinege, 

almamoly-káposztalepke fejlődése, kékcinege/.  

EbLen a varrációban tulnyomórészt egycsatornis,  

mégpedig auditiv iniorm'.cióközlés domin?lt.  ~1 

néhány vizuális inform'ció altrendelt szerepet 

játszott az auditiv inf'orm'ciók mellett, mint-

hogy azok illusztríciója volt.  

"B" vari ciós Tanitási stratégiája középpontj ban a rendelke-

zésre illó 4 oktatófilm /"Az egér és a patk , ny",  

"A veréb éE a fecske", "A cinegek", "A kereszteE_ 
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pók" alkalmazisa állott.  

A tahit  i si óra s :orAn kéts ~ er vetitettqk le a fil-

meket, először - az óra elej ;n - motivól6, figye-

lemfelkeltő cF lzattal, m'sodsz or - az 6ra végen - 

az ismeretek elmélyitése célj4ból. A figyelem meg-

felelő irínyba terelésére, a tudatos észlelés el-

érésére tőrekedt'°nk akkor, e -mikor megfigyelési  

szempontoksa .t adtunk a tanulóknak a film első alka-

lommal történő levetitébe előtt. Egyébként - a  

filmilluaztrició mellett - a tanvr itt is élt a  

hagyom4nyoc vizuilis Szemléltetéssel. Az auditiv és  

vizuális iniormá,cióközlés a Filmben p ►rhuzamos.n  

történt. Az inlorm,ciők rögzitését szol:  ;.lta ez  

irí .nitott megfig élés, majd az <:uditiv uton tör-

ténő elmélyités, végül pedig az auditiv és vizu- 

lis inxorm'ci3k egy'ittes megismétlése.  

"C" vari 4 ció:A m r emlitett 4 oktatófilmre alapozva eszközkom- 

biníciókat alkalmazott a megfelelő oktatísi szitu-

Aciókban, mégpedig abból a meggondol .sból, hogy  

az auditiv és vizallis ingeregyüttee által közve-

titett informl,ciók, s közelük a lényegesek kieme-

lése, megismétlése és vizu'lis uton történő rend-

ezerezse előnyös a tanulás szempontjíból.  

A t.,nit E i e ység 5 tanőr í j a a következő koncep-

ció szerint épült fel:  

Mielőtt a tanulók a filmet megtekintették volna,  

ir'svetitön kivetitve megkapt-ík a megfigyelési  

szempontokat, hogy felkészülhesenek a litottak  

befogad4sé,ra. Mivel ezek a szempontok a vetitós  

alatt is megvil ígitva mai. adtak, lehetőséget ny uj - 

tottak az íllandó szembesitésre. A film megtekin- 
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tAse ut in az anyagfeldolgoz e a megfigyelési szem-

rontok alapj4n front4.lis munk íval történt, miközben  

a film lényeges, statikus j elle,gü mozzanatait dia-

pozitivekre rögzitve az adott filmkock4hoz kapcso-

lódó hanganyaggal együtt megismételtük. Az igy nyert  

ismeretek cimszavakbaú. - a takar'sos módszer segit-

ségével - felkerültek az ir  ~svetitós transzparens-

re, s igy az óra végén a tanulók összefi.lgkően l it-

hattík az adott téma legfontosabb tényeit, fogalma-

it. A 4 felhasznjlt film alapj'n készült diapoziti-

veket, a hozz' juk készült hanganyag leir4sát ill.  

az ir'svetitás transzparensek anyagit az l.ez. mel-

lékletben közöljük.  

Az ismeretek rendszerezése utIn a jobb bevésés ér-

dekében a tanulók még egyszer megtekintették a filmet  

A 4. téma /"A hAzi légy"/ feldolgozca annyiban kü-

lönbözött az elűz kt ,;1, hogy - mivel nem rendelkez-

tUnk oktatófilmmel - itt a szemléltetés elsősorban  

az epidiaszkópival kivetitett íbr;kra ópitett, to-

v bb : alkalmazta az iri,svetitő transz parenseit is  

a tartalmi vz kivetitéséhez,  

"D" vaz i í.ció: Eltérően a "Fi", "C" varii,cióktól, nem az audio-vi-

zu&lis eszközök ill. eszközkombinciák alkalmazásit  

aillitotta stratégiija középpontj4ba, 45 szervezési  

form - iban is kill3nbözött az első 3 variiciótól. En-

nek a stratégii.nak a kiprób a isa eorin arra szeret-

teink volna v olaszt kapni, hogy a tanrri szabi.lyoz•ís-  

sa1, de elsősorban könyvek segitségével történő  ön-

',11 ismeretszerzés a hatékonys,g szempontyiból fel-

veheti-e a  versenyt art_ AV-informcióhordozók '.ital  

nyujtott, frontí.lis uton történő ismeretw . erzéesel.  
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Itt teh-ít a tanulók az informa diókat elsősorban 

vizailis uton kaptak. A kérdés az volt, nopy kel-

1 ,:en felkésziiltek-e, birtok4ban vannak-e azoknak 

a tapasztalatoknak, melyek segitségével a képi 

jelek értelmezhetők. 

Az ismeretszerzés az 1., 2., 4., 5. tém'c eseté-

ben csoportmunka keretében, a 3. tém'nil pedig e-

gyéni munkval történt. A csoportmunka az oszt ily 

3-3 csoportra bonté.s íval történt ugy, hogy kont-

roll céljiból mindi . 2-2 csoport kapott azonos 

feladatokat. 

A csopo2 tmunka lebonyolit sa a következő módszer-

rel tört ént: a csoport ir4sban megkapta a  felada-

tokat, pontos utaeit'sokIal arra vonatkozóla .g,hogy 

milyen forrí,emunka alapjín oldhatok meg, s hozzí, 

a  megfelelő  könyveket is. /A "D" varió.cióbaa fel-

haszn$lt forr emunk4k jegyzéke a 2.sz. melléklet-

ben talí,lható./ Ib.14-15 perces ön'lló munka ut'n 

következett a beez•ímol6 tsz elsWtitott ismeretek-

r"1. A 3. téma feldolgoz í :akar az egész oszt 1  ly 

azonos szempontok alap] ín, a  tankönyv igénybevé-

tel ( vel dolgozott, csupí,n 6 tanuló kapott eltérő 

feladatokat és vett igénybe eeyfib forrísmunk4t. 

A szemléltetés ebben a variícióban els ő sorban tr-

gyi j elle€ii volt, a kitömött étlatokon és egyéb 

t4rgyi kellékeken a tanulók a  csoportmunka kereté-

ben önillóan végezték el a megfigyeléseket. 

Ugyanekkor a klilönbözó témfik feldolgozsí,n íl az 

egyes csoportok iltal haszni lt forrismunkík jegy-

zékét és magukat a könyveket is az egész osztí,ly 



szamíra hozzaférhetővé tett'ik. Üsszehasonlitískdp-

pen - szöveges, irasoó v faszok €egitségével - ar-

ról is szeretteink volna meggyőződni, hogy egy i-

lyen 	szervezeti forma  jobbon 

motiv alj a-e a tanul •.íkat a könyvek secitsévével 
történő önallő ismeretszerzésben, mint a hagyomi-

nyos módszereket-eszközöket, ill. audio vizuilis 

eszközöket, eszközkomiri ciókat alkalmazó frontí-

1is oszt4lyfoglalkoz ls. Ezért az "A", "B", "C" vv.-

ri' ció tanulói is megkaptak az elolvasható for-

r-ísmunk'k jegyzékét és a kisérlet végén mind a 

négy varidciőban elvé,_ eztUk a felmérést: vajon él-

tek-e tanul A a kinit lehetőségekkel. 

Az egyes vari•'ciókban közölt informíciómennyiség terjedelme : a zo-

nos volt, megfelelt a tantervi követelményeknek, b=5r a "D" va-

ri{cióban - a tanulók egyéni érdeklődésétől függően - a több 

inform'.ciószerzéí lehetősére is fennallt. Tehit nem a közölt 

inform•` ciómenn 'isé -ben, hanem az informO ciószerzés mód j ban, a 

didaktikai vezetésben b6 a szerzett informi.ciók megerősitésé-

ben volt különbség. 
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111.3.3. 1974/75. tanév: több eszköz /oktatófilm, ITV-adiie, i-

rievetitő transzparens/ ir5.nyitott alkalmaz ' sa egy 

tantirgyban, 4 vari cióban, 4 osztily ban. 

Az  1974/75. tanévben lefolytatott kieérlet_ink 6pitett az elő-

ző évi kis.rlet tapasztalataira, de ujabb ir'nba igy, utat nyi-

tott, amennyiben egy i.kolateleviziós ad°5s felhaeznil4s4t üli-

totta a középpontba. Erre az adott inditékot, hoy az ITT mint 

legfiatalabb "oktat bi intézmény" a, technikai és egyéb öez-

tönzők hat ,eara világszerte elterjedt, de alkalmazásit, haté-

konys4.g4t szimos és lényegében alar,vető pedagógiai probléma 

megoldatlans .4La befoly4solja még ma is. Kisérlet1nkkel egy lé-

pést szerettünk volna tenni el ,  re a probléiMk tiszté.z.ysa felé. 

Az ITV-vel lnpcso latos módszertani vizsg4,latok szUkeéges-

ségét hazai viszonylatban indokolttA , teszi az a tény, hogy a 

"Televíziót minden iskollnakl" akció eredményeképp ma mí ,r szin-

te minden iskol ínk rendelkezik TV kéEzillókkel, tehót elvben 

feltételezhető, hoey ez az e( ytk leggyakrabban haszn 'ílt audio-

vizué,lis eszköz, ezért kílönösen fontos, hogy alkalmeziEa kel-

lő pedagógiai tudatosa ggal történjék. Ugyanekkor adataink van-

nak arról, hogy csuptn a pe :agógusok 70*-a alkalmazza rendsze-

resen a tanit5ei ór4n az ITV ad4sait. Bír tudomásunk szerint 

nem készült felmérés arról, hogy a többi audio-vizu'lis esz-

közt milyen gyakoriséggal haszn'ij ik, a fenti adat nem tekint-

hető abszolut megnyugtatónak. Feltételezbetűen ebben nemcsak 

az ad lsok alkalmazzs Zval ka csol_ , toe szervezési kérdések meg- 

oldatlanága, de az alkalmaz.4s pedagógiai alar j ainak nem kie-

légitő kimunkí,l4sa is közrejátszik. 

Az iskolateleviziós ad4sok problém4j4t főleg két megköze-

litAsből vizsgUtuk: elemeztük az adást, mint informicióköz-

18 anyagot, s a fel tort saj4,tossigokat egybevetettük az in- 
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form ci6közlés pszichológiai törvényezeritségeivel. Iáerészt  

az iskolatelevíziós adé,snak a didaktikai feladat mecvalósi-

t-ís't segitő szerepét b az óraszerkezetben való helyét is  

vizse ltuk. Ez utóbbi esetben a 11I.3.1. kisérlet negativ ta-

pasztalatait prób4ltuk  kik;lezöbölni. 

A kisérletet az előző évihez hasonlóan az 5. oszt íl .; )s  

"Élóvil4.g" tcint'rgyban szervezttik, ;,annak két tant. ,t felölelő  

témAj  ~.t dolgozva fel. / "A megporzás" és "A hizimih"/ A v4.-

lasztis azért esett erre a t-im ra, mert nemcsk ITV-ad.is, ha-

nem oktatófilm is rendelke4ésrellt, s ez összehasonlitísi  

lehetőséget kin it a kétféle inform ícióközlési mód között.  

Minthogy feltételezttik, hogy a z  inform{ cióközlés pszichológi-

ai törvényszeriiségeinek figyelembevétele az inform l,cióhordo-

zók tervezésénél és alkalmaz4,a(nAl befoly4solja a tanu1 4.si  
hatisiok növekedését, erre alapozva i.ervezt ik a kisérletet.  
Persze a tervez st nem, csup a az alkalmaz  e st volt módunkban  

befoly `.o leli.  
A kisérletet 4 vari4cióbin, 2 iskola 2- 2 oszt4,ly4ban  

120 tanulóval végeztiik. A variiciók isk;olinként a következő-

képpen oszlottak megs  

"A" vari°ició:  

"B" vart4 ció:  

"C" vari íciós  

"D" vari4.ció:  

2rdligeti 6.sz. Altal lnos Iskola 5.b  osz-

t4ly, 35 tanuló  

2rdligeti 6.sz. Által nos Iskola 5.a osz—  

t í.ly, 35  tanuló  

Bp. V.Szemere u.5. Álta.l nos Iskola 5.b  

oszt-í.l.y, 27 tanuló  

Lp. V.Sze:nere u.5. Áltz?1é.nos I:.kola 5.a  

osztil,y 23  tanuló  

Az egyes vari'ciók a következő tan .Wsi stratégi ':kat kérvi-  

seltéks  
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"A" vari4ció: A pszichológia azon megillapit4s4ból indult ki, 

miszerint az azonos ingerek tartós előforduliea 

a figyelem lanyhuló eit v alt j a ki. Ez esetben a 

mozgófilm viza4lis és auditiv ingereinek viszony-

lag hossza időn kereszt ,:í .l tartó ritmikus vő,lta-

kozó.sa is monotonná, vri,lhat. 

Egy 25 perces ITV-ad,s, melynek legtöbb informá,- 

ci5j't a tanulónak maradandóan rögzitenie 

tule.gosan hosszu ahhoz, hogy; 11 éves gyerekek 

figyelmét végig lekösse. Ez-rt egy képmagnó se-

gitségével az ITV adá.sit képszalagra rögzitet- 

t 1k, e igy fUggetlenitet t ik magunkat a központi 

Eu;. ízz eból történő ad'istól. Igy az ad ,st a mo-

nitoron keresztUUl nem összefüggően, 25 perc alatt 

adtuk vissza, hanem - belső szerkezetének iE meg-

felelően - 12 logikai egys re bontva. Ezek egyen-

ként 1-2-3 perc időtartamunk voltak. A feldolgo-

zéírnak ez a  módja a 45 perces órakeretbe nem holt 

beilleszthető; ezért két tanórit vontunk össze. 

Aegjegyzem, hogy a tanmenet is 2 ór?t ír'nyoz 

elő e téma feldolgoz4s.a, igy csak az órik é,t-

esoportositézira volt eexkeég./ 

Minden loa:ikai egység ut ün frontliE munkával, 

vagy a tanulók On41l6, munkafIzetben végzett mun-

k Lj ' .val történt a feldolgoz.á,s, melynek eor4n el-

mélyiiltek vagy még ki is egész=.iltek a ka-;ott is-

meretek. A képmagnó azt is lehetővé tette, hogy 

azokat a trWckfelvételeket, ahol a részletek meg-

figyelése különösen fontos volt, kimerevitefik. 

Igy a tanulók ala_osabban megfigyelhették a vi- 
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rig alkotórészeit, a méhcsalád 3 alakjít, a mé-

hek testt í j ait, a szíjszerv alkotórészeit stb.  

A mozgisíban mutatott folyamatot /pl. megpor-

zis, méregmirigyek müködése/ szintén megismétel-

tilk olymódon, hogy - miközben a hangot levettdk -  

a tanuló, maga ismertette a képernyőn lítható fo-

lyamat lényegét. A téma legfontosabb fogalmai-

ről, folyamatairól ir ísvetitÜ transz:arencek iE  

készlltek. Ezek segiteégével történt az ismere-

tek ismétlése, rendszerez ~ se. Ezzel a módszerrel 

a tanul k igen gyorsan elvégezték az igen sok 

informíciót nyujtó anyag feldolgozísít.  

Ebben a variícióban nagyj'bó1 ugyanannyi infor-

mIciót kaptak a tanulók, mint a mísik 3 varií ci-

óban, azonban itt nagyobb volt a redundíns ele-

mek sz zma /nagyjíból azonos tartalmu inform4-

ciómennyiség ismétlődése/. Ugyanakkor a kétcsa-

torníe informAlás volt a dominiló. Az "informí,-

ciónyomok" kétszeres megerősitést nyertek a fo-

galomalkotás folyamatiban mégpedig agy, hogy a 

kétceatornAs informálist egy csatorna, a vizuó.-

lis, eredeti reprodukíl sra épitve és nagyobb 

:isszefttiggaseiben regismételte. Az informícióköz-

lés sziLnifik ns eleme a logikai tagoltsíg volt.  

"B" variíció: A ma még leginkább elterjedt frontUis oszt4ly-

foglalkoztat.ís keretében történő anyagfeldolgo-

zó.era épilt, ahol a tarúr volt az elsődleges in-

formcióforr4s. A tanul `k aktivizíl:ísa elsősor-

ban  a munkafüzetben végzett öní.11ó munk .val tör-

tént, ill. a szemléltet5eszközökön /virágos ig, 
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virigmodell/ végzett megfigyelr' tkkel. 

Lényegisben ebben a variícióban az e ycsatornis 

inforrn ció, az auditiv dominált, E a megersi-

tés a tanulók aktivizí,l' s óval történt. 

"C" variició: Stratégiája egy mik audio-vizu` .lik informcióti 

hordozó, az oktatófilm felhaszníl ín ra épiilt. 

Ez lehetőséget nyujtott azonos témíju /"A meg-

porz is és a háziméh"/, de az inform cióközlést 

eltérő módon megvalósitő informicióhordozák 

/ oktatófilm -ITV/ összehasonlití,sára. A film 

megtekintése előtt a tanulóknak megfigyelési 

Lzempontokut vetitett'ánk ki, majd a film után 

a feldolgoz ls - ir ,svetitŰ és irodalmi szemlél-

tetés közbeiktatásival - e szempontok  szerint, 

de a filmet kiegészitő informíciákkal egyqtt 

történt. óra végén a film ismételt levetitése 

a rögzitést szolgAlta. Ebben a varii . cióban is 

kétcsatornís az informicióközlés. Az "informi-

ciónyomok" rögzitsét a Etimulusok 2 különböző 

irí,nyu meger sitése célozza: éspedig először 

az irányitott megfigyelés, m4sodszor pedig a 

film megismétlése hat ebbe az irinyba. 

"D" variációs Olyan stratégiit alkalmazott, amely az iskola-

televiziós ad sokkal kapcsolatosan az iskolík 

többségében hasznílatos. Abból indultunk ki, 

hogy az ad=í.sokat az iskolíkban egyenes közveti-

tésben veszik, s nincs lehetőség azok tagolis .-

ra, ezért a L varií.ciót az A-tól els "d lel._ esen 

a tagolatlansí.g különbözteti meg. 

Mint mí,r azt a I1I.3.1. kisérletnél j eleztiik, 
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a eug4rz ei idő 4e az iskolai tanór-£k rendje ugy 

kapcsolódik egymAshoz, hogy ad4,s előtt kb. 5 perc 

41l rendelkezésünkre az előkészitéshez. 	eset- 

ben is ez alatt az 5 perc alatt történt meg a 

téma eaponíl4sa, s a megfigyelési szempontok az 

is evetit 3n keresztül kerültek kivetitésre. A 

25 nerces 3d s ut ln a feldolgoz4e a megadott 

szempontok szerint, az összefoglalé,s-rendezere-

zés pedig az ad is legfontosabb képeiről-trükk-

felvételeirc l készült ir ;,svetitő transzparen-

sek segitségével történt. 

Hasonlóan az A és C variiciókhoz, itt is a két-

torn s inforzn ció volt jellemző. A leglényege-

sebb "inTorm ,ciónyomok" meger ősitését szolg4l-

tik az irí,nyitott megfigyelés tovibbi a vizw -

1is reproduké,l is... 
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IV. AZ AV-ESZKÖZKOuu3INACIÓ HATtKOiVYSÁGA 
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IV.1. Teszt-analizis 

IV.1.1. Az eredményesség meg411apitlisának lehetőségei a lII.3.1. 

kisérletben. 

A kisérletek eredményességének megállapitísa - azok jellegé-

tel függően - kétféleképpen történt. A II1.3.1. fejezetben is-

mertetett kisérlet esetében, minthogy az oktatsi folyamatba 

- eltekintve a televizió ad rínak alkalmazsi kötelezettségé-

től - egy'ltal•l.n nem avatkoztunk bele, s legfőbb módszereink a 

megfigyelés volt,  elsősorban  szubjektiv tapasztalataink alapj4n 

mondhattunk véleményt. A litott órák meglehetősen nagy szima, 

az összehasonlitísok lehetősége eh , .ez megbizható alapot bizto-

sitott. 

IV.1.2. Eredményességvizsgi.lat-tesztelés a III.3.2. és a III.3.3. 

kisérleteknél. 

Tesztelméleti szempontbél a tesztelemzésben és az analizisben 

arra a következtetésre jutottunk, hogy a mérések alapj4t képe-

ző pszichikus folyamat 4E az azzal adekví,t tevékenység össze-

függéseire, az elsajítit`.c, szintjére csak a ríismerésen keresz-

tül következtethetUnk, az operativ tevékenységból mír kevéssé 

vagy egylta1 n nem. Az objektivit is elvét csak igy lehetett 

biztositani. Annak érdekében, hogy meggyöződhesstink a tanulísi 

hat sfok és az alkalmazott módszerek összefttiggéséről, az utób-

biak hatékonya i.gi fokir ' 1, objektiv tel j esitménymór6 eszközö-

ket, tudisszintméró teszteket alkalmaztunk. A I1I.3.2. és 

III.3.3. fejezetekben leirt kisérletek j ellete ezt lehetővé is 

tette. 

A tudísszintmérést több szakaszban hajtottuk végre. Mind a 

1II.3.2., mind a 111.3.3. kisérletek esetében elzetes tud's-

szintmérést véLeztlink, amelynek segiteégével képet kaphattunk 
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a tanulók el5ismereteir'1 és kérőbb az utótesztek segiteégé-

vel megí,llapith%ttuk azt is, hogy az oktatósi folyamat sorín  

mennyit gyarapodott a tanul"k tudisa, az alkalmazott módsze-

rek hatÁkonys.4ga mennyiben befolyisolta ezt. A 11I.3.2. ki- 

sérlet esetében az utóteszt, de méginkább az un. megtart'si 

teszt, melyet az adott tanév utolsó napjaiban oldottak meg  

a tanul:k, az elsají . titott ismeretek tartóssig:nak fokiról  

adtak szÁ.mot. Ez az 5 tanitisi órára kiterjed5 kisérlet le-

hetőséget adott erre. 

Az elő-, utó- és megtart  i  si teszteken t.iv i1  az egyes ó-

r lk anya,_ ra ép lő részteszteket alkalmaztunk, amelyek - köz-

vetlenll a tanóra után - az alkalmazott eszköz-módszeikombi-

níció hatosából eredően az órán megszerzett tudiat voltak  

hivatva m E~rni.  

Az 5 részteszt együttese adta az utótesztet, az utóteszt  

ill. megtart isi óE előteszt pedig teljesen azonos feladatok-

ból  ílltak. 

A III.3.3. kieérlet esetében viszont, amely csak két  

szorosan összekapcsolódó tanőrit ölelt fel, nem történt rész-

tesztelés, és megtartási tesztet sem oldottak meg a tanulók. 

Minthogy ez a kisérlet a tanév utolsó heteiben zajlott, a 

megtartás mérésére nem is lett volna lehetőség. 

Mindkét kisérlet tesztjeinek megszerkesztésekor alapve-

tő követelmnynek tekintettik, hogy olyan ismeretek elsaji-

titís4r6l tájékozódjunk, amelyek egyrészt tantervi követel-

mények, misrészt az alkalmazott információhordozók révén ke-

rültek közvetitésre. Azonban az 	tant 'rgy jelenleg . 

érvényben levő tantervei nem adtak kellő eligazitást arról, 

hogy a követelm&nyek az értelmi mtiveletek milyen szintjén  

realiz4 .lódjannk. Ennek Ellenére olyan feladatokat i;yekez-

tInk össze'llitani, amelyek a különböző értelmi műveletek tol- 
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A faladatok többsége - néh4ny kivételtől eltekintve -

leleletvalaeztleos tenet volt. 

A 111.3.2. kieérlet elő-, utó-, msgtartiei tesztjei as 

5 témIt te111e16 inrorm*eiómennyicégtól fUggásn öeezeraen 43 

feladatot tartalmaztak. 

Mivel ezek a feladatok „ ;fxeeren 55 informIciós elemből 

tevődtek :ieru : ze, az értékeléeni 1 inxcrm l.ciós elemenként 1 pon-

tot zz'mitva, a maxim :;liLnri elérhető E outszia 55 volt./l4eed 

3. melléklet/ 

A I11.3.3. kiesérlet e1á-utótesst j e a két téma inform4ció-

mern yiseégébő1 18 feladatot képes, ö' zenen 31 infors iciSs elem-

mel. Az ért4keléLnél itt is - elemenként 1 pontot ezámitva -  

a maximálisan elérhető pontok az ma 31 volt.  /lied  4.melléklet/. 

IV.1.3. Fsladg .telemzÉe. 

A I11.3.2. kísérlethez készült te£7t 43 feladata az nlib-

bi tisféle mUvelet elvégését igőnyeltes 

- 1,/feliaineréet igényelt 13 feladat /8z4m hzerints 6., 

9., 12.,  19., 20., 22., 	25., 26.,  27.. 29., 

35., 43./ 

2./k4pr l névre következtetést igényelt 3 feladat/Sz'm 

ezerints 17., 28., 39./ 

- 3./öeszehasonlitríe utjain naegk'1lönböztetést igényelt 3 

feladat /8s:+£m ózerints 5., 15., 40./ 

- . 4. /Összetiiggée 1 t4eít igényelte 1 feladat /Szém eze-

rints 18./ 

- 5./kép segitség4vel ;3sesefUggés 14t4 s4t igényelte 1 

feladat /Bz m ezerints 10./ 

- 6./sssAmolp4s segite 4g4vel összefUggíes felismerését i-

gényelte 2 feladat /Sz.lm tzer•ilits 8., 3 F ./ 
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- 7./ uk-okozati összefüggések felismerését igényelte  

13 feladat /Sz ím szerint: 2., 3., 4., 7., 14.,  

21., 23., 31., 33.,. 34,, 37., 41./  

- 8./ "igaz-hamis" 	megkülönböztetését igényelte  

4 feladat /Sw m szerint: 13., 30., 38., 42./  

- 9./ rendszerezrest igényelt 2 feltidat /5z°'.rn szerint:  

1.,11./  

-10./ analiz 1'as és szintetizfl°.s elvégzését igényelte  

1 feladat /Szim szerint: 32./  

Ha azonban a kladatokat szorosan véve a négyféle értelmi  mű-

veleti kategória al . soroljuk, akkor a következőképpen osz-

lanak meg:  

I. Elemi inlorm-aciók /adatok, megfigyeleek stb./ ismerete és  

felhaszn .lila:  

összesen 32 feladat sorolható ide, ezm szerint a következők:  

1.,  3., 	4., 	5., 6., 7,, 8., 	9., 	10., 	11., 	12., 13., 	14.,  

15., 16., 	17., 18., 19., 20., 	22., 24., 25.,, 26., 	27.,  

28., 29., 	30., 31., 35., 36., 	40., 42.  

II.Fogal ~ zk, elvek, törvények megértése ás felhasznilr sa is-

mert vagy tanalt szitu' cióban:  

Összesen 10 feladat sorolható ide, szaró szerirat a következők:  

2., 21. 23., 33., 34., 37., 38., 39., 41., 43.  

III. Fogalmak, elvek, törvények megértése és alkalmazsa uj  

szituicióbans  

Ebből a kategórí.ból nem kész .lt feladat.  

IV.Kom lex feladatok me oldósa, amelyek analizist, szintézist  

és értékelést kivinnak meg /magasabbrendU miveletek/:  

Mindössze 1 feladat sorolható ide: a 32.  
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A II1.3.3. kis írlethez készUlt 18 feladatból illó teszt a 

kivetkező műveletekre ' ;itettz 

- 1. felismerés 

/A 3., 14., 17./ ös Ezesen 3 /feladatok sorolhatók 

ide./  

- 2. képről-névre következtetés elvégzése 

/A 2., 10./ összesen 2 /feladatok sorolhatók ide./ 

- 3. kizdríeos következtetés elvégzése 

/ A 11. /összesen 1/ feladat sorolható  ide./ 

- 4. összefiiggée tátisa 

/ Az 5.,15.,16./ összesen 3/ feladatok sorolhat ók ide., 

- 4. ok-okozati összefüggés felismerése 

/ Az 1., 	, 9., 13./összesen 4 ffeladatok sorolha- 

tók ide./ 

- 6. igaz-hamis  qllitó,s megkülönböztetése 

/A 4./ öeezeeen 1/ feladat sorolható ide./ 

- 7. /analiz 1ée és szintetizílís elvégzése 

/ A 7., 8., 12., 18. feladatok /ösazesen 4/ sorolha-

tók ide. / 

Ezek a feladatok a fentebb emlitett értelmi műveleti kategó-

riík között sz'm szerint a következőképpen oszlanak me; : 

I. 5 feladat /2., 3., 10., 11., 14./ 

II. 9 feladat /1., 4., 5., 6., 9., 13., 15., 16., 17./ 

III. Ehhez a kategóriihoz nem tartozik feladat. 

IV. 4 feladat /7., 8., 12., 18.1 

A tesztek segitségével arra is vílaszt szerettUnk volna ka.)-

ni, hogy bizonyos informieiók, melyeket kiz irőlag audió-

vizu'.lis informeióhordozók közvetitettek a tanulók fel, ho-

gyan gögzódnek, ill. jobban rögződnek-e, mint a kiz írótag 

szóbeli közlés utjó,n elhangzott inform4.ciók. Főleg a II1.3.2. 
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kisérlet tesztjei tartalmaznak olyan feladatokat, amelyek 

ilyen inform4.ciókra kérdeztek r4. Az összehasonlit si alap 

kedvéért  a  nem audió-viza-Uis inforin dióhordozókkal dolEozó 

csoportokban a kérdéses információk a tarúri közlésben hang-

zottak el. A III.3.2. kisérlet 5 témaköréhez ezeket az infor-

m4ciókat az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

A III.3.2. kisérlet tesztjének feladatai informé.cióforrs sze-

rint a következő képet mutatjé.k: 

a/ 6 feladat  kérdez csak a tankönyvben megtalj.lható in-

formí.cióra. /SzIm szerint:l., 8., 11., 30., 31., 36./ 

b/ 28 feladat  kérdez tankönyvben, oktatófilmben egyar4,nt 

megtalAlható informicióra. /Szé.m szerint:  2.,3.,5.,  

6., 10., 12., 15., 14., 15., 16., 17., 20., 22., 23., 

27., 28., 29., 32., 33., 34., 35., 37., 38., 39., 40., 

41., 42., 43./ 

c/ 9 feladat,  kérdez csak az oktatófilmben megtal4.lható 

informicióra. /Sz'im szerint; ID, 7E, 9E, 18/1B, 18/4C, 

19C, 21D, 24D, 25C, 26B/ 

Igyanezt az elemzést a 1II.3.3. kisérlet tesztjenek felada-

taira vonatkozóan is elvé4_eztdk. 

Ebben az esetben a legtöbb feladat /15/ olyan inform;. ciórél 

kérdez, Lme yet 

a/ tankönyvből és ITV adsból szerezhettek meg a ta-

nulók; 

/Ilyen feladz. t a 2 • , 3., 4•, 5•, 8•, 9 • , 10•, 11., 

15., 16./ 

Az egyéb informícióforrís-kombiniciőkra csupin egy-e(y feladat 

ép°il: 

b./ tankönyvből és ITV-ad,sból, ill. filmből megsze-

rezhető informicióra épitett a 6. feladat; 
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c./ csak ITV-adásból megszerezhető inform'cióra 

tett a 7, feladat; 

d./ csak tankönyvbél megszerezhető iníormicióra épi-

tett az 1. feladat. 

Minthogy az eredményt a módszer hatékonysiga mellett  a fel-

haszná,lt információhordozó minősé(.e is kell hogy befoly4solja, 

néh4ny feladat olyan információra kérdezett r-í,  amelyet  - vé-

leménycink szerint - az inform ációhordozó jellegével leginkibb 

adekvát módon közöltek, igy pl. triikkfelvételekkel, sematikus 

ábrkkal és a hozzájuk k pcsolódó auditiv meger°ősités€el. Ezek-

re kérdezett a teszt 2., 3., 10. feladata. Feltehetően az in-

formációszerzésnek ez az utja több ismeret elsaj titásához 

vezet. 

Ugyanakkor az információhordozó j elle s ével egyltal n 

nincs összhangban a puszi l .n auditiv közlésre épülő inform-

cióhordozó. Ennek a feltételezésnek a helyességét vizaunta 

a 7. feladat. 

IV.1.4. A szöveges és grafikus kifejezés lehetőgégei, célja. 

Minthogy a III.3.3. kisérlet sorín egy hosszabb periódusban 

/ 5 tanórn/ többször is felhasználtunk audió vizu'lis in-

form'.cióhordozókat, nevezetesent oktatófilmeket, szinkroni-

zált diikat, feltételeztek, hogy a kép-szveg szinkronja, 

annak többszöri lit x,sa ill. hallása pozitiven befoty solja 

a t anulókat gondolataik kifejezésében, szóhasználatukban. 

Hogy erről meggyőzödhessink, a kisérlet befejeztével olyan 

feladatlapot is kitöltöttek a tanlék, amelyen ön ló -

lehetéleg több mond:_tból '116 - vá.lűszokat k . llett adni bi-

zonyos kérdésekre. A kérdések /különösen a 1.-2./ meglehe-

t sen itfogó j ellegelek voltak, ezért a v41i-.szokban - szabad 
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megfogalmaz;sban - mindazt a ismeretet fel lehetett sorakoz-

tatni, ginit az AV-informicióhordozók ill, a hagyományos tan-

könyv közvetítettek. 

A 3. /"Miért undorodez a h^zi lé>_.yt `1?"/ és a 4. kérdés 

/"síiért nem rovar a kereeztespók,"/ vtezont konkrétabb volts 

a 2 illat egy-egy jellegzetes eaj é.tossé,git kellett meghatíiroz-

niok. Ugyanakkor rákérdeztünk arra is, hogy honnan szerezték 

ismereteiket. Ez adott nekünk vieszacsatolist arról, vajon 

az eLtyes témí.khoz aj í,nlott könyveket felhaszn•ílt -k-e, ill. 

ők mae uk mennz. : ire vannak tudatiban az 	kivü1 szerezhe- 

tő ismeretek lehetőségének, s mennyiben vallj 'k ezeket isme-

ret fo rri enak. 

A mind a 4 varit4cióban egyar :í,nt kitöltött felad'- tlapok össze-

hasonlit,si alapot adnak annak mef í,llapitáeé.hoz is, hogy me-

lyik módszer Legit leginké,bb a kifejezőkészség fejlesztésében. 

A fentebb emlitett fel-adatlap egyik feladata, amely a kisér-

let első tém P.noz kapcsolódott / A patk4,ny és az egér/, nem-

csak ir,sos, hanem rajzos v ,laszra igy, felszólitotta a  tanul-')- 

kat. Ezzel annak az elképzelésnek a helyességéről akartunk 

meggyőződni, miszerint az AV-informcióhordozókon kereszt l 

kapott ismeretek viza Alisan jobban rögződnek-e a tanulókban 

és ez arinyosan hat-e graiikus kifejezésmódjukra, 
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I7.2. Két kisérlet /III.3.2. és III.3.3. /objektiv értékel4Ee -  

teszteredmény.  

I7.2.1. Elvi szem ontok.  

Az objektiv kép kiindulU£si alapja csak az lehet, hogy milyen  

tömegil és erósségü inform;ciós hatenak milyen reakciója lett,  

ill. mi reű.lizilódott a tanul ,  :k ismeretviligibtan matematik.: i  

módszerekkel mérve. A II1.3.3. kisérlet "A - D" vari4cióji-

ban /ITV-adys alkalmazA.Ea/ 85, "C" vari.ciój .ban /oktatófilm  

alkalma.z4sa/ 80, "13" variációj ban /tankönyv/ 65 informí,ciót  

közölteink. Ha a "}3" vari4ció tankönyvben közölt 65 inforrnici-

ójht vesszük alapnak, mert a tankönyvet mindegyik  vari ~ ció 

tanulói haeznnlhatt ik, ehhez viszonyitva az "A" - "D"  "B"  

varifició a 65 inforzn ciót több csatornn megismételve, teh t  

erősebb hatisban kaptai s egyéb informIciót az "A" -"I)" 20-at,  

a "C" 15-öt kapott.  

Direkt módon 52 informgcióra kérdeztünk r4.  

A 1II.3.2. kisérlet 5 témakörében 129 /egér:8, -patk ,ny:11,  

veréb:17, fecske:16, cine. e: 16, hj .zilégy:21, keresztespí5k:  

40/ informA ciót kaptak. Mindkét kisérlet sz ' ,nba vett információ . 

az átlag 10- 11 évesek szé,mAra ujnak tekinthet -k. üteg kell  

j e yezn;ink, hogy eltekintettink a falusi ée v4rosi gyerekek  

minden bizonnyal meglevő tapasztalati különb.zőeég;étől.  

Teszt-analiziEünket összefo!lalva a felmérée értékelésében  

abból indultunk ki, hogy az alkalmazott teszt ment'lie rutin-

tevékenysé,p, lebon olit4s t értékelte ée a minőségi validit .s  

kritériumaira épült. Értékelési módszerünkben meghatirozó,  

hoy a populíció 4 mintacsoportban volt; önkontrollos mérést  

bonyolítottunk le hí.rom menetben: az első az alaphelyzet  

/előteezt/, a  m eodik /utóteszt/ ill. a nagyobb időközzel  
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megismételt harmadik /megtart'si teezt/ kisérlet?á.nk viltozd  

tényezőinek a felmérése. Az ad..tfeldolgoz is, módszerének meg-  

v4.laszt4.sa  komoly gondot okozott, amikor mérlegelti.ik az egy-  

Ezerü 4,tlag;olrist nst a statisztikai következtetést. Az előbbi  

kéteégtelen;il egyszerűbb, e gyakrabban i:. has:znit. Uj Gbban  

a teEztpontsz a ,rot itlstr;olva osz ,  4,lyzatra sz l,itj  4 k ;t s al-  

krylm.zz°'k a mediint. A vizszintes tengelyérték beoszi:is:ira  

vetitik fel a teszt-ítlagpontpzá .mot, s fel-, lekerekitve oEZ•  

tilyzatként olvaesik le. Mivel a folyamat vizsg ' 1t mozzanatai,  

ill. a szignikancia ez4.lta1 nem mutathatók ki, s az 4tla.gosz-  

t4,lyza.ttal való összehas.onlitis: sz'munkra nem volt c4lszerü,  

értékelési móde2er_ink tehAt a statisztikai következtetós el-  

j4,r4sP.,ivm1 oper l,1, kombini lva és; egyszerüeitve azt.  

IV.2.2. A I1I.3.2. kisérlet összesitett eredményei: 

!~ t_ laa,  /x/  

1./ Varició Elt3teezt 

/55/ 

Utóteszt 

/55/ 

Megta.rt4si 

/55/  

tee/t.  

/ /= a maximílis  
pontsz4,m  

A 21,68 38,32 37,11  

B 31,08 43 43,06  

C  30,4 47,25 48,06  

D 24,73 3~ ,  63 38,83  

2. /  
Résztesztek /rt./ 

l.rt. 2.rt. 3.rt. 4.rt. 5.rt.  
/19/ /14/ /18/ /13/  /11/  

A. 0 12 7,04  11  8,33  

}3 7,52 12,29 6,76 11,38 7,34  

C  7,43 13,64 7,36 10,86 9,43  

1) 5,6 10,93 5,8 10,6 7,07  
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1./ Qariició 

A 

Szór^.a /e:/ 

7, 1  

tlie(Ttart°íei teEzt 

5,93  

ElőteEzt 	UtóteEzt 

7, 33 

B 7,17 6, 19 7, 35 

C 8, 06 4, 66 4, 07 

D 6,55 5,31 7,6 

2./ kéezteeztek 

1. rt. 2.rt. 3.rt. 4.rt. 5. rt . 

A 0 4,1 0,91  2, 2  3,72  

B 0, 89 1, 54 1, 82 1, 59  2,04  

C 1,17 0, 26 0,  91 i , 51  1,75  

D 1, 41 2, 49 0,  95  1, 41 2, 41 
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III.3.2.  
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A  teliesitm6n.ypontok gyakorisági  
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III.3.21" variáció 
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I11.3.2. Utótesztek  
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III.3.2.Megtartési tesztek  
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Ynriciás egVittrató  /V/  

1./ Yari'ciá 
A  

Élőteszt 

33,816 

Utóteszt 

18,5;.  

Msgtr r t ' :. i teszt  

B 23,1% 14,39 17,08%  

C  26,50 9,86 8,48%  

U 26,527',  13,C 19,5•U  

HéazteEztek  

1.rt. 	2.r-t. 3.rt. 4.rt. 5.rt.  

A 0 34,221',    

8 

 12,92 20 f 44,7  ~ 

11,83,L 12,5 27 13,98% 27,85%  

C  14,74f 18,9  g6 12,427i: 13,9 18.55A  
n 25,1216 22,790 16,3W 13,3  16 34,1 16  

A III.3.2. kiaérletnél azt is negnésttik, hog),  a ceoportok  

telj esitarnye kündnl4ai helz„ zettikhoz viazonyitva hogyan  

viltoz,itt. As alAbbí sugyar^.zat azt mut ,,tja, hogy  adott oso-  

_,ort ban , tanal!ák 	ss4salékinri.k a telf esitadnye nőtt,  

csökkent vagy  maradt v4ltosatlan+xl.  

A növekeVs vagy osUkkenée m4rt4k6t ezek a sz 'awk ternisxe-  

te:.en nem jelzik.  
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IY.2.3. A III.3.3. kisérlet ös:.zebitett eredmCsnyei: 

Yariició 

A 

al= /x/  

ElÜteszt 	IItóte.,zt 

/31/ 	/31/ 

14,57 	22,23 

NövekedéL  

/)1/ 	/ /= rraximilis  

7,66 	pont  sz  :.m  

ii 15, 23 20, 66 5,43  

C  13,93 22,37 8,44  

D 17,61 23,39 5,78  

Szórie /e/  

Előteszt Ut6te:.zt  

A 3,87 4,27  

B 4,8 4,84  

C  6,62 5,93  

D  3,94 4,05  

Vari=ícióe eg y ütthutó /V/  

Elciteszt 	Utóteszt  

A 26,56,;, 	19,21  

B 31, 5296 	23,43~ 

C  48,960 	26,510  

D 22,370 	17,32;‘  

Ran~korrel ció+~ e~,yifttható /r/  

A 0,77  

u 
 

0,75  

C  0,64  

D  0,6  



III.3.3.  A variáció  Gyakorisági eloszlás grafikonja  
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III.3.3. Előtesztek  

• • • 
• 

O 



.•  
• .w. • •  

•  
h  

III.3.3. Utótesztek  

♦age 	~ ,. •• • _  • 	.• ,• .• 

..•  

r

^  

~

~ • •

~ 

 

y 

  

1 

•

., 	'`,•1

r:. 	.,64:4‘;•••
• 

• 

 

• 
 

I 
 •

•  •••••••''
'  	.~ 	•••••••_•`•  

` : ~•_,

•

~

•~

• 
	

••••••••• 

• 

 
~ ~` _ 	 •••••• 

• ~ 

ó 

In  

■ 

 

•  

  

•.• 
• 

/1P 
 
. . 

	

. 	 el)• • 

	

~~~ 	 •'••. 

	

~— I 	 •~ 
i 

	

~ 	 • 

ri 



- 71 - 

IV.2.4. Az eredmények értékelése, pszichológiai háttér. 

Vegyük tehet sorra a tesztek eredményeit! 

Az előteszttél az "életb :1" hozott ismereteket ipértiik. Az e-

redmény bizonylra lukak sz m 'ira meglepő, de csak azok sz jm,ra 

akik a tanulók ismeretszerzéLe egyetlen forrís inak a t?-:nóriit, 

a tan ,ri közlést, a  tankönyvet tekintik. Holott az iskolinak 

ez a monopolhelyzete a tantí.rgyak nagy rP• zében nem  4 11 fenn. 

Kisérletünk mindegyik csoport] íban a tantervben-tankönyvben 

előirt informLciómeni isé nek 14- 31 s-a felidézhetően ismert 

volt a tanulók szimra, sót bizonyos mértékig és esetekben az 

=1kvlimzzs szintjén reprodukltAk. Ehhez nincs mit hozz ,ten-

nünk - a sz ímok önmaFuk mellett tanuskodnak. 

A I11.3.2. kisérlet ,tlagteljesitmé ye az 5 óra teljesitméJye 

alap j án: 

Általinosan értékelves 

A C -B varití.ció  viszonylatban az elő}tesztnél  nem szigni-

fikáns az é.tla.-ok különbsége /F=1,26; t= 0,569h az utó-

tesztnél viszont a kisérleti variíció, a C ezignifikí.nsan 

jobb /F=1,76; t= 2,136/; 

a C -D vari ció viszonylatb ian az előtesztnél a F=1,51; 

t= 2,773 a C java szignifilCns, az utótesztnél az '-1, 298; 

t= 4,754 érték szintén; 

a C -A  vari Sció viszonylat lban az előtesztnél F= 1,209; 
t= 1, 26. Az utótesztnél a t-próba nem is végeznetó el, te-

hit  nincs lényeges különbség az eszközkombinő,cióe kisőrle-

ti é:: a hng;yom-nyos módszerrel dolgozó csoport között. 

A "C" csoport itlagteljesitményéből, abból tudnillik,hogy 

kereken 17 átlagpontot emelkedett a kiindul+.shuz. viszo-

nyitwl, s ez 2 hónap mulia is illandósult, sőt valamit 

nőtt is és abszolut pontszituit tekintve a legmagaLabb,le- 



-72 - 

hete egyértelrnifen a komplex és maximilis audióvtuilis 

s:zenzorikusy natis eredménj ességét, és ezzel a szemléltetés-

ben való előnyét igazolni? Bem, mert a növekm-'uy nagys gát 

tekintve az "ti", vagyis a hagyominyoE módEzerrel oktatott 

csoport mögé :sorolható. Kételyeink mér inkább megerősödnek, 

ha a résztesztek oldalról vizsg4ljuk az eredményt. Az átlag 

pontszárra 3 résztesztnél, vagyis a tanóra végén mérve egy 

,rnyalattal jobb csak. Tulajdonképpen .Hasonló a  helyzet  a 

111.3.3. kieérletnél is. Tehit az egy tanőr<ín keresztiil 4r-

vényesUlt komplex AV szenzorikus hatá,b kiugró fölénye puúz-

t .n átlar•.ol ? s al itt Bern volt bizonyít lató. 

Ez  a  nyugtalanit5 kétely vezetett bennünket a növeke-

dés-csökkenés tanulónkénti .;-os értékeléséhez és elemzéséhez. 

De mint a tábl.zat unk matatja - amelyet  a t anu 15nk int fel-

fektetett eredmények €lapj4n Illitottunk öer}ze - nem lehet 

más következtetésre jutni i .y sem, Még egyszer hangsulyozzuks 

az árnyalattal jobb eredményt  a tartós rögzitésben igazolhat-

juk4 

A rronos,zenzorikus és biezenzorikus érzékelés hal :sinak 

'is:rzevetéLe a III.3.2. kieérlet oktatófilmjében közölt in-

form' cirok alap j ns 

Az értékelés alapj4t azok az informciók képezték, amelyeket 

a "li" és "C" vari4ciókban filmen, az "A" és "D" variiciók- 

ban pedig csak szóban, tanri közlés révén kaptak meg, Eze-

ket az információkat a 18., 19., 21., 24., 25., 26. teszt- 

feladat tartalmazza. i zekben a feladatokban az egyes varii-

cióscsoportok %-osan sz Itva az al?bbi eredményt írték el: 
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Variéció 

A 

Elóteszt 

57,1;,  

Utóteszt 

91,6  p 

Itiet tart ' si 	tezt 

34,9 ;, 

II 65,65;, 80 	;: 75,55'/ ,,  

C 65  85,5 ; = 87 	; , 

D 60 63,9 70,6 ,,;' 

iv ö v e k ,i, 	x2 	e k: 

Előteszt-Utóteszt E1őte zt -ler.=tart ; i teszt 

A 80,42% 64,8  % 

13 41,78% 28,82  ‚',. 

C  58,57% 62,86  4 

D 9,75% 26,5  

Igazolta-e kieéx 1et11k a biLzenzorikus érzékelés eredmé-

nyességét a mono:: enzorikussaal szemben? Tov .bb s leszűrhető-

e az  a  következtet sa, hogy az els3dle`es bevésés meger6sité-

s're bi;sz enzorikue érzékelést nS uj tó szena1t,ltetést kell be-

iktatni a taniti.s folyamatiba? Nem, leeal'bbis egyértelmüen 

nem. 	az igazolódott be, tiogy az egyet atorn4s: vagy két 

és töbúcsatorné.s infox•micióközvetités és meger:;si.trs eldön-

té e mindig a véltoz6 összetétele. s .itu'ció függvénye. 

Kerestük a pszichológiai magyarAzat t. Az auditiv, vizuilis, 

audio vizu lis; közlés pszichológiai mozzanatainak összefr.3g- 

géseinek kutat ss'ban. _.kóborbűn Decaiyny-ra tó.maszkodtunk, 27 

adapt,lva a mi kieérlettűnk elemzésére. 

A rnonoszenzorikus érzékelés is többrétegű jelenség, amely 

előzetes élminytartalmunkba 401 bele a gondolati elemekkel 

torsul, uj minősé`et i trer ozva. A vizu -Ais érzékelés, infor-

m í ciófelfog .s képmegfejtés, az auditiv érzékelés pedig szö- 

veges képformé,l4s. A kép jelentése egy  for  tevékenycéget ieé-

nyel: azonosité.st /felismerni a jeleket/, a felismert jelek-

ből kiemelni az informhciót, raegé,llapita ni az összefüggést 
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a régi é8 az uj elemek közt, megragadni a kép strukturAjt 

és a velej'ró értelmet. 

i4ozzanatait előkészület az érzékelésre, pontos perci-

piilis, elemzés, az auditiv vagy vizu'llis kép Nnticipiilísa 

/kép kiegé zités/, extrapolilísa /elk ,pzelni a kép velej4,-

r -it/, objektivitis4nak, logikusa4.g'nak értékelése, lényeg-

rnegragadísa, rea4Al e a képre. A mozzanatok végeredménye- 

ként alakul ki a vizu4lis /belső 1It4s/ és .- uditiv/)'a11ée a-

tini képalkot4s vizn4lis vagy egyéb interencia nélk' 1/ kész-

ség. A l4tís és a hallos tehé.t képmegf e j téE. Prob14m4,j a és 

fejleszt-íri ir nya az, hogy mig 1 perc alatt meghat o rozott 

sz- mu kép felfog s jt Arzék.eljlk /p .l. kb 125 szót r,ercenkéat/, 

gondolkod ' ii folyarnatank 'ramlísa ennél négyszer g.-;orsabb. 

Az auditivit ; tit és a vizualit .st teb4t ebben kell fej leaz-

tenil Ehhez megfelelő gyakorlatra van szükség. A biszenzo-

rikue érzékelési folyamatot bonyo lit j a az interferencia j e-

lenEége. A két érzékelési csatorna mozzanatai egybeesően s 

egye .s ellenében is hatnak, azaz nemcsak erósitik, de gyen-

gitik is. e-ymíst. Hogy mikor erősitik, b milyen h.t ísfok-

kal, illet "leÉ=; mikor g; engitik - nem tudjuk tudom1nyosan 

igazolni. Jz a magyarizata az egymásnak ellentmondtó tapasz-

talati megfigyeléseknek. 

Szövegösszefiiggésekben nézve figyelemmel kell len link 

a szó és a  kép  szemantikus éxték"re. A nyelv sebitségévt : l 

közölt információ rendszerezett jellege miatt kötöttebb, 

mint a képi tudorit s. A nyelvi közlés megkötöttre, e alap- 

vet len a szó absztrahríló jellegében van. Ebből az is követ-

kezik, hogy a szöveguegértés foka az abaztrahiló képesség-

gel  összefüggésben van, különösen ha összefi cgő szöve t f t 

vizs Dunk, amikor is az informí . ció a nyelv szerkezeti ele-

meibe igyazva jelenik meg. A mondatnak alanya zs íllitmi- 

nya van, arnel;- ek a két mondatrész tisszef7iggésében közölne!. 
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ismeretet.  

A  képi tudósit'€uak csak megjelentiő ereje van, "mag4ban  

o L leld j ellegW', egy szerre az egészről kiWsöl információt.  

Az uudio vizulib módszer ~~lklra~-~z3~r~n'1 tehit fontos,  

hogy aszó sohase ismételje a kép informiciój t, hanem egy-

nriet kiegészitdk legyenek, mivel nincsenek alárendelve egy-

Fásn:k, ellenkezőleg: mellérendelt viszonyban egységet alkot-

nak. Az Ludiovzuális informíció telr-t egy jól megszerkesz-

tett rendszer, s aki é.tve:.zi, tehí,t a tanapi, egyidejűleg  

két nyelvet fejt meg, az z uditivet és a vizu.list, s egyben  

egybe igy. olv,sztja, azaz szintetizálja őket.  

Az elemz "sek sorozatéból l .tható, hogy az eredményt ma-

tematikai statisztikai módszerekkel sokoldaluan értékelteik.  

Kritikai észrevétel jogosan merUljiet fel a - kWilöntisen a  

1I1.3.2. kisérlet esetében - ieen részletes sz °ímit4sokkal  

kapcsol: tosan, ha az elemzés és következtetés  viszon laté-

ban a gazdac. á.gos és célszerű eljáró,sokat keressük. Valóban:  

igen eyszerü sz;mitásokból is ugyanezt a következtetést von-

hattuk volna le. Két indok és cél vezérelt bennUnket.  

Az első cél me ;közelitésével kÜzvetle :°il szerett nk vol-

na hozz .járulni a maltimediílis eszközök és módszerek hatí-

sáról erősen megoszló vélemények egyértelmii polarizAlódásé.-

hoz, s tarín a tiszt ízódásé,hoz is. Nincs iudomísunk e témá-

ra vonatkozó, a tacolt és vezetett .edagógiai fol t; arat egyes  

vagy tematiku.san összekapcsolt ónira kiterjedő  kísérlet-

ről, illetőleg ennek elemzésér ;l.  

A hazai szakirodalomban, s a 6-os kutatési f3iriny ku-

tat iei tématervében sem talőltunk il ,~- et. Ezért éreztijk sz4tk-

cégét a részlete: elemzésnek és bizonyit4si eljiré,snak.  

A mí.sik cél - hogy ti. minél több és eokoldaulu eta- 
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tisztikai 	végezzank - elérésére való tiirtkvésiixik- 

bEn bizonyos mértékig negativ eredményt ért+.ink el. Feltehe-

tően valamivel gazdagitottuk az elemzési elj í.risok tapasz-

talatait, mindenekelőtt abban, hogy kerestiik a pedagógiai 

logikival mindig 6sszeegyeztethető elj4ri:,okat. Abban a meg-

győződésben koncipi4ltuk 	 módszerünket, 

mi:.zerint a szocialista munkaiskolinak lényeees eleme a 

követelmény és teljesité;.ének mérése,  illetIle eilnek a vi- 

szonylagosan egzakt módszerit értékelése. 
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IV.3. Az iilform-' ciós:. forris3ok és közvetitő eszközök tanulói 

kombinAciój a, 

19.3.1. Inforrn ciós forrisok. 

A ta.nit^::t a pedagógus a maúa  elképzelése és sssz'.nd-ka 

szerint tervezi. A pedagógiai tévedések ott kezdődnek,  ha a 

tz.nitói és tanulói szé,nds;kot teljesen egybev gónak vess:.z.i'c, 

s csupí.n a konvergenci3ra épitiink, a diverkenciAt fel sem 

tételezve. Holott a ta.nulist végeredményben az osztály ta- 

nulóinak a ez6,ndéka hat '.rozJ.a meg. Ée terméezetesen 	el z- 

mények és még mís is, de az informícióforriar és eszközkom- 

binició vonatkoz-isíb€.sn maradjunk  csak a saz<;ndékn 1. Az AV- 

optimalizició kis:érleti me£;tervezésséYsen a pedagógustól ki-

indulva az inform tciós forr íssok és közvetitők 4 kombináció- 

j4t állitottuk be, feltételezve, hogy  a  tanulók elsődlege-

sen a felkinRlt isrneretsrzerzsi forrásból meritenek ismere-

teiket meghatrozó jelleggel. Az "A" variáció a  hagyomó,n,yoE . 

oktat 	inform5.ció::zeizéssi lehetőségeit kapta, taniri eló- 

ad'sr,sal, magyari.zattal ée tankönyvvel. A "!i" v ariációban 

oktatófilm képviselte a j elleúzetess i:.meretforrisat. 

A "C" variAcióba.n az udió vizu llie esszköz:ik és inform'ci'- 

hordozók maximá]1: összetételben sszeref,eltek /oktatófilm+ 

diapozitív+hargszalag+irássvetitó tranezparenar/, igy teh;t 

a tanulókra gyakorolt audió-vzitxllis hat l:; maxim ílisnak te-

kinthető. A "v" vari*st►i6 a vizuális hat'sra éi;itett, megha- 

t rozott kön;;vt-íri feltételek közt. Al ef.yes témAkhoz aj in- 

lott ismeretterjesztő könyvek, enciklopédikuss művek, lexi-

konok a tanulók rendelkezésére illtak az oszt ily kÁzikönyv- 

té,rAban, s:, ezekből a tan'.ri msag,yarízsatból kapott inspiráci-

óra fakaltntive vhlaezt . :a.ttak sraj ít izléssiik és mértékük sze-

rint. A tanóra, a tanri eliLkzitó mt,.gyarízatból és  az  egyé- 
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ni oivas',sból tevődött össze. 

IV.3.2. nrtékelési módszer, szempont. 

Mivel az oktat4si gyakorlatban az adotts ígok az össze-

hasonlitis szempontjiból mindig relativek, s abszolut azo-

noseíg csupAn elméletileg képzelhető el, a csoportok lta-

L í non pedagógiai F.zitu íciój ;t /létsz•;.m, gyerekanyag, taná-

rok stb./ relative azonosnak tekintettük. 

Az informiciós forr lsok kiilönbözó konti.níciój-íval a ta-

nulókat ért audió-vizuális hatlet vélttik módositani. Hogy 

valójé.ban mil, en hatíst fogtak fel, a imulói sz ,ndék vizú-

g-ílat val kiv'ntuk felderiteni.Kérdőives módszert alkalmaz-

tunk. A kisérleti ór'k témijíval kapcsolatosan öt kérdést 

tettünk fel. Négy kettős kérdés volt, am-lyre a felelet nem-

csak konkrét t.rgyi ismeretet kellett }rogy tartaln,:i• . zon, ha-

nem az ismeretforrí.s megjelölését is. A  tanulónak t kellett 

gondolnia, hogy hoa w ri 	milyen inform cióközvetitűn ke- 

resztfil kapta az ismeretet. Sót, a szöveges ós grafikus for-

míra való felhiv '.ssal lehetővé tett aik és feltételeztiik az 

írnyaltabb kifejezést 

"Ird és rajzold le, :.mit meg je yeztel a patkíny ős az 

egér életnódjíról, haszniról, káráról? 

Mit jegyeztél me ,  a verébről, fecskéről? 

Miért undorodsz a h^ zi légy t ",1? 

Miért nem rovar a keresztexpók? 

Mindegyik mellett kiegó'szitó kérdésként szerepelt: 

"Honnan szerezted ismereteidet? Mit olvastl róla?" 

Utalva az el ;z3 fejezetben  t rgyalt objektiv telj esit&ny-

mtr 'sre, megjegyezzük, hogy mind a négy kérdés 8 tesztek-

nek "szubjektiv" kiegészitője: "Mit  jegyeztél meg a pat- 

k í.nyról? Miért undorodsz a h'zi légyt 1? Mit olyast il ró- 
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la? stb." A kérdések személyes inditéku v l , . szra inspirál-

tak kfilönösképpen az ' ital, hogy a "visszakeresés" sajátoz 

gondolkodísi fol amatit iaditotta el. 

A kérdőivek órtékelésdnek adekvít módszerét ugy kellett 

megvilasztani, hogy lehetővé tegye a produkált telj esitmény 

igen differenci ílt elemzését, ösezehasorilit4.s•ít és tipizálí_ 

sit. A tanulói teljesitmnbe soroltuk be a szövegszerei ki-

fej ez st, a kifejezés tömöraggét, az inform ciómennyir ég és 

a Szöveghordozó viszonyít, a me(ictlönböztetett helyes és 

he10:elen inform,',ciót, az inform-ciós forrist receptorok sze-

rinti cEopox tosití.sba.n és egyéni kombiMciójiban. A differen-

cissu.1 azonban kor4.ntsem meritetteik ki a teljesitmény 

tartc.lm-a,t. Nyelvé- zeti von.tkozisban birmennyire is jellem-

ző a tartalom minősé Lére az inforinició-f'elhaszní1 4.s ós köz-

lés, formí,ja, ezt nem vizsg .'ltuk, mert a témítól vari eltívo-

lod ,s veszélyével jírt, s módszereinket nem tartottuk célra-

vezet en kidolgozottnak. 
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A kifejezési forma kettős szereget jítszik kiértékelési 

rendszercinkben. Fejlettségi szintjét egyrészt az iris és 

rajzolis közti ví.lasztissal, egyuttes alkalmazíN'val, más-

részt a szöveges kifejezés  tagolt s igéval kiv "ntuk igazolni. 

Vizse"lódsunk és sajt 	tapasztalatom szerint a 

tud i startalom grafikus kifejezésére kevés gondot forditunk, 

lényegében ilyen követelmn, eink nincsenek. 41ta1'ínossi fiban 

a tannlr k raj s-beli kifejezése és megértetési készsége nagyon 

fejletlen. Legink bb e "B" ve .rií ció /oktatófilmes csoport/ 

tanulói rr bí.lkoztak rajzos kifejezéssel, az oszt ily 45A-a 

ólt ezzel a kifejezési móddal. Viszont a többi variíció ta-

nulói nagyjiból azonos szizalékos megoszlásban /"A" varií-

ciós 239'';  "C" variíci'5: 27;x; "D" va.riÁíciós 22%/ tették ezt. 

Tehát az összes tanulóknak itlagban 30%-a adott  rajzos vá-

laszt, de ugyanakkor szövegei kiegészitést is, érezve a gra-

fikai kos:;.munikí.lás eredm-nytelenségÁt vagy legelí,bbis bi-

zonytalaus4gét. 

2eglepő, hogy az igen I .ltal unos és könnyű kérdések met •-

vélatzol4sinak csak 85 95 "--ban tettek eleget. serri ebbeli, sem 

mis €zemporitu összehaeonlitésbar1 a 4 csoport közt megalano-

zottan ktilönbs get tenni nem lehet. Vtiletlennek tekinthetj iik 

és kiilönösebb következtetést levonni abból nem tudhatunk, 

miszerint a vitath.:tatlanul maxim +, its pedagógiai hatást él-

vezz "C" varii ció a megválaszolt kérdések tekintetében a 

negyedik helyen í,ll abszolut értelemben és viszonylagose4g 

szerint is.A monda.' ok sz4míban és az összetett mondatok al-

ka.lmazésiban /abból kiindulva,hogy differenciált tud tstar-

talmat hordoz! / az "A" varií,ció /hag;om ínyos csoport/ pro-

duktumit egy irnyalattal jcsaWelóbbre kell helyezni.Pedi ; 

itt az oktatíssban minden a hegyominyot_ menetben fol d t. 
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IV.3.4. Minőségi értékelés. 

A teljesitmény inform ciótartalm ' nak értékelf se. 

A mondatot az információközlés csatorn " j nak is tekinthet-

jUk. Yi annak tekint::tt-ik a v las:zok értékelési módszerének 

koncipi4l4sánil. Ugy tettak fel a kérdést, hogy naeggyőz d-

ries Ink arról, mil ;, en erős közlési k nyezert idéz elő a té-

m7rL vonatkozó ismeretanyag, s ehhez viizonyitva a közlési 

csatorn4bűn rii1:;en telitettség mutatkozik heg? Egyéb g4.tló 

tényezőtől eltekintve norm'lis gyermeknél feltételezhető, 

hogy minél több ismeretet t írolt felidézhető ° .11arotban, an-

nál több informícióhordozá mondatrészt siirit kazlé :i egysé-

geíbo, a mondatba.. 

A mondatokkal tagolt szubj ektit v.á,la+eLok valóságos érté- 

kéhez az informcióe€,ységek "kiprx°parilás _valn férköztUnk 

közelebb. Informición«k, vagy inform$oió-egységnek azt a 

mondatrészt tekintestt=ik, amely a feltett kérdésre vonatkozó 

és a koribbi közlésekhez viszonyitve IL uj ismereteinek hor-

dozója volt. Az in1-ormA, ciótartalmat lényegében a inlorm í- 

cióhordozó r.loncxatrészek i'sürüEégével" mérti9k ugy, hogy tanu- 

lónként mennyi gaz egy mondatra eső itlag, tovn.b01. a közölt 

ösf zes in.orme.ciája hot  an viszonylik sajt oszt l hoz, 

melyik gyakorisigi csoportba sorolható. 
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III.3.2.A  kérdőives válaszokban az  
információmennyiség elgy mondat- 
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Statisztikai helyzetképlinkről a következ ket olvashatjuk  ki:  

A tanulók nem törekedtek reduridanciira, az ismerethi-

nyok leplezésére, nem alkalmaztak ser_unittaond6 kifejez . se; et,  

felesleces mondatrészeket. Ugyanakkor viszonylati sok téves  

inform'ciót közöltek, ami kétségtelenül bizonytalan, nem  kel-

lően rögzitett tsrgyi ismeretre vall. koppant érdekes az "A"  

variició esete. A tanulók 95-a saj4t informciómernyiségé-

her, viszonyitva 6, 3%-tól 55,6-ig terjedően adott nib is infor-

miciót. Mig a "B", "C", "D" variicióban a csak helyes infcr- 

mí,ciót közlő tanulók arinya 50- 73% körül volt, addig az "A" va  

vari4cióból csak egy tanulót /5%/ sorolhattunk ide. ViEzont  

as infor& ciómenny iség abszolut sz ,m ,ban és a gyakoris.ígban  

feltömően jó eredményt produk ltuk.  

A kise rletben r  ;sztvevő tanulk zöminél, 52 -  63A-  í.na  

az egy mondatra eső inform .ciü tlag 1 -  1,6. 114s szóval: ez  

a közepes és valamivel jobb felirt:. zültségii taaulk t .i ege,  

akiknek % .z egyik fele 1, a m .sik fele 2 inforim cióhordozó  

mondntré szel válaszolt. Tekintiletjük-e ezt sltal .nos szint-

nek az =iltal4nos iskola 5. osztilyos tanulóinak korceoport-

j ra nézve? Kisérlet Ink «lalp j ín erre egyértelmilen nem tu- 

dunk vilaszolni. Arra azonban igen, hogy a tudstartalom ki-

fejtésének formijiira, a "közvetitó közegre" egy=íltalyn nem  

af TóW99fitkje izerl ieti6iae 	(_ ;r$x:l ;jerheK;rvek ~a ii  je c~ i 
formőval való kapcsolat egyre differencié.ló djon, s ugyanak-

kor az ismeretforris szükség szerinti visszakeresrsere való  
felké zültség és igény meglegyen.Ilyen oktattei követelményünk  
tulajdonképpen nincs, Még et yszer ha.ngsulyoznink: a "közvetitá  
közegről" van sző, amely nem azonos sem a szilird t "rgyi is-

merettel -amelyről kiilönben sincs mindig kellő bizon .ossígunk- 

sem a gyakorlati alkalmaz ::sal.  



-91 - 

A csoportok összenasonlit igával aligha mutatható ki, hogy 

a lehetőség szerinti audió-vizuális hat ,s több rögzitett ás 

"visszaigazolt" információt ered:n'.: eett volna. Az egyenes 

arány akkor  lenne kimutatható, ha a "C" variáció eredm-n, e mmeg-

alapozs*tan igazolt. Ha viszont az öntevékeny in ormílódás 

l itn4nk ereden nyet.ebbnek, akkor a "D" csoportnak kiug-

ró teljesitménnyel kellene szerepelni.  Ennek csoportnak a 

azám ra a  vizuális információs források, a kön y vek "tálalva" 

voltak, s szemmel láthatóan la.ozgatták, olvasgattak is őket, 

de a "visszaigazolás" el:ű radt. 

I9.3.5. Az  isxeretforr Lok tanulói kombimciója -k .vetkezteté-

sek. 

A tanulék sz 3iu4ra a pedagógus felkinálte tsz inform siós for-

rásokat, de nyilvánvalóan m P szA.ndéka ellenére sem egyenlő 

hangsu1lyal. A tanulói szénd k befolyásolísában a pedagógus 

előadna, valamint a tankönyv a  tekintély és a kötelesség el-

ve alapján e13n; t kapott. zzt az . rtékelésnél is figyelembe 

vettak, amikoris külön csoportusitva, egyedüli inform&ciós 

forr om skAnt j eldlt'?k meg. Lényegében ezeket kényszer-kombini-

ciós elemeknek tekinthetjük. A válaszok feldolgozását megne-

hezitette a korabinciók gazdagliga. Ezek egyénenként, sőt kér-

désenként mások és miso k vo itak. Több mint 300 kombin ciót 

kellett rends:erezni. Ennek 33 kombinciótörzse volt. De az 

értékelhetőség miatt tovább kellett egyszeriisitehi. A statisz-

tikai értékelést végül is egyénenktnti 45 kérdésenkénti kom-

bin ciókra csoportositottuk, jelölve  L csoportok közti telj e-

sitmén2-meposzl4st és a sorrendet. 
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Általinosan j ellemz5, hogy a tpnul 5k a pedagógus közlését 

de  a tankönyvet tekintették el8cle€:es inform-`cióforr^snak. 

Mind a : ísmeretforraeok egyénenként jellemző kombiniciój ,t 

tekintve, mind az iórneretforr4+soknak a tanulók hitel kérdé-

senként megadott kombin ,ciój at tekintve ugyanazt a mozgó 

skalaju ar .nyt kapjuk, amely 23 L-tól 58 -ig terjed. Talan 

nem tekinthetjik véletlennek, hogy a "B" - "C" vari „ció in-

kabb az alacsonyabb aranyba esik. 

A csoportok kisérleti jelloe, az ismeretiorrsok egyé-

nenkénti v ila&zt 4 sa és kérdésenként történ' csoportositisa 

nem, vagy csak kis mértékben v'.g egybe. A "B"-"C" vari:.ció 

az aadio vizuilis ismeretforr ísokat, a "D" variació pedig 

a könyvet mint ierneretzorrast egyfiltalin nem emelte ki. 
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Az ismeretforrásoknak a tanulók által kérdésenként  

megadott kombinációija  

1.kérdés 	2.kérdés 
	

3.kérdés 	.kérdés 

A75;777- 
gus szo- 
beli köz- 
lése 

"A"5/23,8/ 
"D"2/11/ 
"C"1/  5/5/ 
"B"1/ 4,5/ 

Auditiv  
"A"2/ 	9,5/  
"C"1/ 	5,5/ 
"D"1/ 	5,5/  
"B"1/ 	4,5/ 

. 

"A"1/ 	4, 7/  
-- 
-- 
-- 

"A"1/4,7 / 
-- 

-- 
-- 

A szülő "B"2/ 9,1/ "A"3/14 	/ -- -- 
szóbeli  
közlése 

-- "B"3/13,6 / -- -r 

Vizuális  , 
Tankönyv "D"8/44,4/ "D"11/61 	/ "B"11/50 	/ "C" 9/50 	/ 

"A"5/23,8/ "A" 6/28,5/ "D" 8/44,4/ "D" 9/50 	i 
"C"4/22 	/ "C" 5/27,7/ "A" 9/42,8/ "B"11/50 	/ 
"B"4/18 	/ "13" 4/18 	/ "C" 7/38,8/ "A" 9/42,8/ 

, 

Egyéb "B"2/ 9,1/ "B" 2/ 9,1/ "D" 3/16,6/ -- 
könyv "C"2/11 	/ "A" 1/ 4,7/ "C" 3/16,6/ -- 

"A"1/ 4,7/ "C" 1/ 5,5/ 
-- -- „B„  1/ 4,7/ 

-- 
-- 

. \ 

Tankönyv -- -- "C" 1/ 5,5/ -- 
és egyéb -- -- "D" 1/ 5,5/ -- 
könyv -- -- "B" 1/ 4,5/  -- 

-- -- "A" 1/ 4,7/ -- 
. 

Auditiv "D"6/34 	/ "A" 5/23,8/ -- 

-- 

 
e  é  "A"5/24 	/ "D" 4/22 	/ -- -- 

vizuális "B"4/18 	/ "B" 3/14 	/ -- -- 
"C"1/  5,5/  -- 

, 
-- -- 

Audid- 
v zualis 
Tré--  "C"1/ 5,5/  "BP 1/ 4,5/ ' 	-- -- 
film "B"1/ 4,5/ -- -- -- 

AV+szóbe- "C"7/39 	/ "C" 6/33,3/ "A" 2/ 9,5/ " " 1/  5,5/ 
li közlés "13"6/28 	/ "B" 5/23 	/ "C" 1/  5,5/  -- 
+k öny v "A"4/19 	/ "A" 2/  9,5/  -- -- 

"D"1/ 5,5/ "D" 1/ 5,5/ -- -- 

J elmagy aráz at: 

"A", "B" stb. = a variációs csoportok jelölése 
A / / előtt levő szám a tanulók abszolut száma, 
a / /-ben levő szám a %-ot jelöli. 
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Az  elsó kérdés az volt sz .munkra, hogy 5 -6 kísérleti 

óravezetés adhatott -e mark'nsabb jellegzetességet. Elvírható-

e, hogy az audiávizuélis ismeretforrísokra s az egyéb köny-

vekre való hivatkozí.e a megfeleli csoportokban nagyobb legyen? 

A tanulók kétségtelenül uj, vagy legalí.bbis módositott isme-

retszerzési utra kényszerültek. Ennek következt'len fel 

kellett oldani, sót bizonyos mértékben meg kellett :.zabadul-

ni 3- 4 éves tanulási gyakorlattól, berögződést.:A. El kellett 

vetni azt a tév . s felfo ;•í.st, miszerint az ísmeretszerzée nem 

mis, mint a tanri közlés és, tankönyv szövegének emlékezetbe 

vésése és re,produkél4ea. Rendszerező és problémamegoldó gon-

dolkod .si mogatart ,st kellett felvenniök a tanalknak: meg-

érteni az -udiovizulis jelrend~ ert, j .rtase lgot szerezni 

a köp vhw znélatbün, megtanulni a  két ismeretforrós /tapíri 

közlés, tankönyv és az a.jínlott vagy v ,lasztott könyv/ gon-

dolatrendszerének, fogalmainak az egymísba illesztését, rend-

szerezését, rögzitését, s mindezt sajít informíciáként fel-

idézve, me ;alta a megfelel" kifejezési  formít is. Mint  az  
eredmény mutatja, ehhez több időre és főként éllandósult gya-

korlatra van szükség. 

M ,sodik kérd4s'ink az volt, hogy egyí,ltal 4n elindultak-e 

a tanulók ezen 4z uton? Bizonyosan! A "C" csoport nagyobb lé-

pést tett meg, a "!3" cso ,ort kisebbet, ami az audió vizuilis 

informícíóhordozók mie ismeretforr ísokkal való kombin4l+4sá-

ban létható. Az önna.. nknak feltett fenti kérdések megvéla-

szól4e4ban abból indulunk ki és t. lajdohképpen mist  nem is 

tehetünk,  hogy tanulóink ismeretszerzési ut j a kialakulatlan, 
az életkori sajé,tosaaggal egy í.ltal-ín nem iga. ,olhatóan ön-

illótlanok, valahínyszor uj utra kényszerülnek. Hol kezdő-

dik és végződik ez az összefüggésl.íncolat? A pedagógiai fo- 
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lyamat téves felfog4eában, az elhibázott folyamat'ezetéeben  

- vagyis ezen kell először és mindenekelőtt vültoztatni!  

A tanulók a kisérleti csoport j e11eL Iaek megfelelően  

mindenegyes kérdés témájában érdeklődésiiktől fUgAen élhet-

tek az ini'orm'tciókiná,lattal. Feltűnő, hogy  az első két kér-

dés:ben lényef_esen nagyobb - átlagosan minden csoportban két-

szeres - informáltságot mutattak, mint a harmadik-negyedik-

ben. Mindent egybevetve: a magyarázatot csak a kérdések  

"természetében" kereshetjük, miszerint az utóbbi kérdésekre  

lényegében két inform4.ció közlége is elegendő volt. A tanu-

lók többsége csup .n a kérdések k,övetelményezint j ét produkál-

ta, sót tekintél es részeik méJ riszt sem, mert csak egy-egy in-

formációt jelzett. Mintegy neg, .edréazük produkált többet  

- hármz.+n annyit, miit az első két kérdésre adott válaszok  

többsége, egy tanuló pedig 9 információt adott. Vagyis a  

kérdések "természete" a benne foglalt követelményezinttel te-

kiathető azonosnak, .amit nagyobb inform ltság, szélesebb, mé-

lyebb ismeretkör és a közlési vigy következményeként léptek  

tul . 

Ki:.érletU.nkben az iniormációs forrás szerepét betöltő  

könyv igen sajátságosan,  tal in ugy ia mondhatjuk, hogy szá-

munkra váratlanul inEpir..,.lta a tanulók ismeretszerzését.  

Kétségteleniil a szó - a maga teljes értelmében - a legkézen- 

fekvőbb, legáltallnosabb információs eszköz, ha, felismerjük  

mibenlétét.  Mindenhol,  mindenkor hozzáférhető - ugy tiinik-  

kUU5nösebb felkészités, felkészültség nélkül kináltuk fel  

A könyveket. A "D" csoportban didaktikusan előkészitve,köte-  

lezneég nélkül kináltuk. Az eredmny rink cáfolt, mint az  

áltd7,á,nos helyzetképben is. lCisérLeti térn"nkban keveset ol- 

vastak. Az összes  tanulónk egynarmada olvasott a t ~m.ról  
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11 ismeretterjesztl művet= , ill. miiből. HArman olvasták z 

islet 6E tudom'nyt. A "ii" csoport tanulóinak 44p-a 3, a "C" 

csoiortn.-k 3396-a 7 mUvet, i l.mib81 olvasott. Talán magya-

rázhatjuk ugy a helyzetet, hogy az audiá-vizuális hatás 

olvasási igényt keltett fel, az audi6-vizuális információ 

indukálta a vizu'liL infor a 16dist. 

A fentebb cimleirt 11 könyvet több szempontból elemez-

hetnvbnk, figyelembe véve, hogy a tanulók jelölték meg Őket. 

Mindenkel-itt az életkori sa .j ltossíg és a tantervi követel-

móny összefüggésében. Kásod:.zor abból kiindulóan, hogy a 

pro duk lt információk mi ly en mértékben származz ak bel51 -ik. 

Bármenn _ ire csábitáak is  Ezek a szempontok, eltekintetti3nk 
tóliik,mert tul messzire vitt volna 	kég- 

inki,bb az "olvas4sszociológiai" elemzés, mert sz 4.munkra ez 

teljesen holtvágány. Többek között azért, mert a könyvek 

választása objektiv gátló okok mi.: tt is csak részben adek-

vAA az érdeklódéssel. Abból lchet választani, ami é fpen 

rendelkezésre áll, ami kéznél van.  

x TUBCSÁNYI Ervin: Nyolclábu vadászok. Bp. 1964. 40 p. 

DMIT UJEV,Jurij:Szervusz, mókus! Hogy vagy krokodii.13p.1973. 
126, 2 p. 

Uránia állaty il íg. EmlŐ ök. Bp .19 b9. 462 P.  

A öni vil±igunk.Növények, állatok, világmindenség./Irta:Da.la 
László,Jakucs Pál stb./ Bp.1960. 95 p. 

MÓRA .eerenc: Hatrong yo si kakasok. Bp.1973. 221, p. 
A fecske c. elbeszélés 	191 p. 

KOOKIJAI Iety ins Az Illatok nagy képeskönyve.Bp.1972, 255 p 
LIZANE,Fetro: Mórom arany nyilveesző.Bp.Uzsgorod.1,73.125 p. 
Buvár könyvek. Szerk.Lénárt G,yörp . Bp. Móra K. 
illet 4E tudomány. Fószerk. Csiirös Zoltán. Fel. szerk. fariska 

Zoltán. Bp. 1.évf.1946- 
Orvosi lexikon.FőEzerk. Hollá.n Zsuzsa .1-4.köt.Bp.1567-1973. 
BEM  István: Ttskevé,r.Bp.1972.'tIóra K.321,p. 
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V. LZ OPTIMÁLIS ITV-.ADÁS 



V.1. Iskolatelevizióe hatE:konysí,gvizsgraatok törtóneti 

t -í.v  l  at ban. 

14:ielótt ré,térnénk optimaliz?íeiós kieérlet laki e, szüksé-

gesnek tartjuk bepillant íst adni az iskolatelevizióv l kapcso-

latos hatókonys gviz.: ' latok molt j °íba. A kéte L ;  ek, problé&k, 

az optimaliz ícióhoz fíizött tulzott remények  kezdettől mind 

máig együtt jelentkeztek. Bar az elsó ITV-adásokat Fra.ncia-

orsz ágban 1949-ben, az USA-ban Cincinnatiban 1954-ben su , 4,- 

roztzk, a didaktikai kisőrletek mer jóval előbb megindultak. 29  

Igaz, hogy ezek kezdetben nem kifejezetten az ITV-adisokkal 

foglalkoztak, csak -'ttételesen, az audió vizualit 4,s problema-

tikíjin keresztül érintették azokat. 

Az audit vizualitís hatékonyságival kapcsolatos kisérle-

tek mS.r a 20-as évek elején megindultak. U;y<<nis McClusky mí.r 

1924-ben  vizsg'.1ta a hangos mozgóképek és a néma mozgóképek 

hat kknys ,ga közti különbségeket. Azóta ez .mtulan kisőrletet 

ős értékelést végeztek, e mindez több mint két évtizedes tör-

téneti érlelési időt nyujtott a kisérleti é.; rendszeres ITV-

adások szervezéséhez. 

A kezdeti időszak és naAaink problemati1C,ja között lé-

nyeges különbség alig van, a megválaszolatlan kérdek majd-

neme ugyanugy vet' driek fel ma, mint 1924-ben. McClusky a két-

vagy többcsatornü. inform'ciáköz14-eszköz hatékonysága kö- 

zött ugyanugy nem tudott jelentős különbséget kimutatni, mint 

DWyer F. M. 

A hatékonys'got optimist ín értékel 5k szerint a két- vagy 

többcsatornás informé,cióközlés, azaz az audió viza-í,lis esz-

közök kombinAlt alkalmazása automatikusan maga ut<ín vonja a 

nagyobb oktat isi eredményt. j;e ezt a nézetet nagyon kevesen 

képviselik. 
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A hoes$u t4von kisérletes8k • a publik4ei6k same a  

acClueky..Dwyer vonalat t4masztja alá, amely asst vallja, bogy  

"nincs 1,iny e,_ esJ•ebb kfi3lönba4g a telev iziá-oktatÁsbaa réeseetiló  

és a hagyomOnyos médszer. ekkel oktatott tranulák teljeeitmiinye  

között."  

Tanner viszont 281 vizegrilYt tapasztalata alapjim ?íllit  ja,  

hogy kUdnbeé`nek mu  lenni, cask enérésre Yaszriat tesztek  

nem elég érzékenyek a meglevő különbségek mérésére.  

A hatékonysahgi vissgAlatokat ■a aég kor4ntseffi tekinthet-  

j'ik lez ,rtns:k. Tulajdonképpen ma 1.6 a kiindulópont kereséisével  

kezdidnek a viFsgilatok. Több kutat3 /pl.  Dwyer, Hsia H.J.,  

Amine J.M. és J.N. /az oktat s3elmélet ér az intorm4oiás  

let közbe probléa4j4ból indul ki, nevezetesen aüb61, hogy ltd.  

pes:-e az ember A /auditiv/ de V /vizuilie/ stimulwok asimnl-  

t Lnad'ssAt feldoiros,ni.  

Lyinek kHpce ixi fogalmazta map Broadbent as ínformé,cibfeldol-  

8oat4s 'egyetlen kommunikdcihe-csatorna" elméletét, azzal érvel-  

ve, bogy a többcsatornís bemutatis a központi idegrendszerben  

zavart kelthet. azWra as A ée V stiJnulusok olyanok, mint a  

1abd4k, amelyek egy i-ala.ku rendszer szelep ceappanty titj 4hos ér-

keznek. S hn ez syzi:nult4A történik, vÁgbeteEy az inform4ci$  

megazorulisa.,  z3  Ez  as elképzelés azonban nem veszi figyelembe  

az infora<4ei6 mennyiségét és a redundenci,t, nem s3z ;:>3o1 a k'ist -  

ponti idegrendszer infora4ci6-Seldolgoz6 tapaeit4a4va1.  

A hr.tAkon° :-e4gi visceg4latoknak aée sz'ruoa vari4naa van, ask-

nek eredR ' ri ~ ;  ei azonban 	matattak semmilyen ezigaifikAna k4-  

l,;ndE.(iret a foc€1JrrtképzAsben.  
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V.2. ITY-ad í,s 68 oktatófilm inform4 ei6s rendszernek elem-

zése. 

Ebből a ;szempontból uj kiindulópontnak l í.tszik az  in-

forre.ció-mennyiség, az informícids esatornzk ez 'ma és a re-

dundancia ;isszefüggéeeinek vizegilata. 

Ilyen vizsg!í.latnak vetett'ik al í  a 11I.3.3. kisrletben 

alkalmazott ITV-adist és - tsz összehnsonlit ís kedvért - az 

azonos témí,t feldolgozó oktatófilmet. 

Tel-  t az ITV-a&4is /és oktatófilm/ didaktikai funkcl6j•í-

nak és a jírulrkoe módszereknek tisztgz4ea mellett a 2 in-

formicióhordozó anyag kép- év anganyagának a bennük levő in-

formísiómennyiség szempontjából történő elemz se, s az audi-

tiv és vizu'lie inform'.ciók összhangjának és arínyínak vizs-

Olata is célunk volt. 

Az elemzésben a zene szerepét semlec:,es stimulusnak te-

kintettem. Az uj inform•í.ciók megitélés é ben pedig nem vettem 

figyelembe a szubj ektiv tényez ket, nevezetesen azt, hogy az 

egyes tanulóknak /egyénileg/ mil en el7ismeretei voltak az 

adott témíval ka ;csolatban. Az ecész ost lyt homogén egy-

ségnek tekintettem. 

Az elemzésben alkalmazott jelölések a következ"ks 

I., II 	stb.= informciós mozzanatok /logikailag 

összetartozó informíciáhordozó egy- 

séEek/ 

A = uj auditiv inform l ció 

V = uj vizu'.lis inform ,. ció 

R = redundsns informíció 

/Redundáns informíci6nak azt az információt tekintett ,.ik, 

amely uj ism._retet nerc közölt, csak kar íbbiakat - koribban 
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tanultakat - iemételt, ill. nem volt jelentősége a téma  

megértése szempontjából ./  

RA = redund°íi auditiv inform ció  

I:v  rec3und Ins vizuílis informició  

1., e. L;tb. = az informAciák ez  ~ mas  

E: zempontok alapj Sn az alá.bbi iniormIciós aémíkat  

kaptukt  



"  A  megporzás és a háziméh" e.ITV-adás információs sémája: 

K é p Hang Információk 
n e m e, 

száma 

I.Virágzó gyiv- 
mölcefák. /Vl/ 

Egy vérét  
egy méh./R//V2/  

Kaptárak./V3/ 

Lép- és /V  A /  
viaszsejtet ./V5 / 

Zene 

5V + 1Rv  

II. Közelképben 
riporter és 
r.iportalany 
beszélgetnek. 

R:Bevezetőjében megemliti a 
méhészet és kaptárak fogal-
mát./A / /R/ 
Elmondta, hogy a méhek 
hasznosak./4/ 

R.a:Megmay; 'arátza a méhek 
hasznát:"a gyümölcs- 
ős magtermő növények- 
nek 80%-ában szerepel- 
nek megporzóként", 	/A3/ 

és ezzel kapcsolatban 
felveti a "mézelő Méh" 
fogalmát. 	/A4/ 

4A + 1RA  

A 4 auditiv 
információ ma-
gyarázatot ad 
az előző in-
formációs moz-
zanat vizuális 
információjáhcz 

III.  
Virágos ágak 
és méh. /R/ 

Ábra a virág- 
ról. 	/R/ 
A virág alko- 
tórészeire 
bontása./V1/ 

A  virág alko- 
tórészei pre- 
mier planban. 

/V2/ 

Alámondott szöveg: 
"A koratavasz legszebb képe 
a virágzógyümölcsös." /R/  
A virágos ágak ős a termés 
bősége közti összefüggésről. 

/Al/ 
A virágokból fejlődik a 

/R/termés. 
A csészelevelek és szirom-
levelek a virág porzóját és 
termőjét veszik körül. 	/R/ 
Betakarják azokat. 	/R/ 
Védik az esőtől,hidegtől./A2/ 

A virágtakaró levelek fo-
galma. 	 /A3/ 
Az ivarlevelek fogalma. 

/A4/ , 

4A + 4RA  

2V + 2RV  

, 
IV.  

Egy virág és 
rajta méh./R/ 

A megporzás 
folyamata./V1/ 

Alámondott szöveg: 
A nektár fogalma. 	/A / 
A nektár és virágpor mint 	1  
a háziméh tápláleka. 	/A / 
A virágpor utja. 	/A -A 7 
A megporzás meghatározállay / 

"Termés csak megporzott vi- 
ráfiból fejlődik. 	/A6/ 

6A 
IV + 1R 
A  vizuális in- 

. 

formációt fel-,  
bontja,magya-,1 
rázza az audi-
tiv információ. 
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K é p Hang Információk 
neme, 

s z á m a 
V.  
Kaptár körül 
repkedő 
céhek. 	/R/ 

Riporter és 
riportalany 
premier 
planban. /R/ 

], méh 3 ivari 
alakja. 	/V,/  

A méh test-  
tájai . 	/V2/ 

Alámondott szöveg: 
Egy méhcsaládnak 18-20 ezer tag- 
ja van . 	 /A / 
Ezek együttesen gondoskodnak 1  
létfenntartásukrol. 	/A2/ 
R:A megporzásban nem minden mén 

vesz részt. 	 /A  l /  
R . a:"A méhcsaládnak kb.a fele' 

belső munkát végez a kaptárban, 
másik fele a kijáró méh, a 
gyüjtőméh vesz részt a meg-
porzásban. 	/A4/ 
A méhcsaládban dolgozók, 
anya és herék vannak. 	/A5/ 
Az anya petét rak. 	/A6/ 
A herék ki is repülnek ,a 
kaptárböl,de a megporzásban 
nem vesznek részt. 	/A7/ 
A dolgozók gyüjtenek és meg- 
porzást végeznek. 	/A8/ 
Alámondott szöveg: 

 A méhcsalád anyából, dolgozók- 
 mól és heréből, vagy himekből 

áll. 	/R/ 
Fej,  tor, potroh. 	/Ag/ 
A dolgozók a méhcsalád leg- 
kisebb tagjai: 13-15 mm  
hosszuak. 

101 + 1R, 
t'  

2V + 2Rv  

A vizuális 
információt 
2 auditiv 
konkreti-
zálja. 

A 2 vizuá-
lis inforiná-
ciót lénye-
gében megis-
métli. 

VI.  
A nektár utja. 

/V1/ 

Egy virág és 
rajta méh./R/ 

Alámondott szöve ' : 
A háziméh a nektárt csőalaku 
szájszervével szivja, nyelvé- 
vel nyalja. 	 /A1/ 
A nyaló-szivó szájszerv fogai- 
ma. 	/A2/ 
A nektár a mézhólyagba ke- 
rül• 	/A3/ 
A mézhólyag ürtt-x'talma ki- 
csi. 	/A4/ 
A. mézhólyag és a gyomor közt 
billentyii van. 	/A5/ 
Iia a billentyii kinyilik, egy 
kevés nektár mint táplálék a 
gyomorba kerül. /A6/ 

6A 
IV + 1R©  

A V 	vala- 
mint az Al , 
A ,A ,A6  
jblzdsü in-
formációk 
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Kép Hang  Információk-)  
neme, 

száma 

VII.  
Kaptár, benne 
méhek. 	/A/  

k'iézhölyag./V1  / 

Nyüzsgő méhek. 
/R/ 

Alámondott szöveg* 
A nektár a kaptarba kerül./A / 
Ott szétosztják a fiatal 	1  
dolgozók között. 	/A2/ 

mA mézhólyagban a nektárgól é 	
/A3/ 

A megérett mézet szétoszt-  
ják a sejtekbe. 	/1;.4/ 

A teli sejteket viaszfedő 
zárja le. 	/A5 / 

5A 
IV + 2RV  

A V1  in formá-
ció az Al  és 
A. 	informáci- 

óval van 
összefUggyéa 
ben. 
Az  A

2 
 ,A4, A5  

önálló infor 
mációk. 

VIII.  
A méh premier- 
planban. 	/R/ 

Alámondott szöveg* 
3 pár iselt lába, 2 pár hár- 
ty&s szárnya van. 	/A1/ 
Izeltlábu, hártyásszárnyu 
rovar. 	/AZ/ 
A háziméh a virágport a ko- 
sárkába gyűjti. 	/x3/ 
Aaharmadik pár hátsó oldalán 
levő kefécskével lekeféli tes-
téről a virágport és a másik 
lábán levő kosérkába tolja. 

/A4/ 

4A 
1RV  
Az auditiv 
in ormációk 
lényegében 
függetlenek 
a képtől. 

i 

IX.  
Méh az emberi 
bőrön. 	/Vi/ 

A fullánk mii- 
ködélte. 	/V2/ 

Alámondott szövegi 
A háziméh támadószerve a ful- 
láik. 	/A1/ 

Ezzel szurja meg az embert. 
/A2/ 

A rugalmas börből nem tud ja 
a horgas fullánkot visszahuz- 
ni  . /A3/ 
A fullánk mérget présel a bőrt 
be, gyulladást, duzzanatot 
okoz. 	/A4/ 
A méreg a méregmirigyekben 
képződik, s a méreghólyagban 
gyulik össze. 	/A

5
/ 

 
A méreg a fullánkon át jut az 
ember testébe. 	/A6/  

6A 
2V 

A vizuális é, 
auditiv in-
formációk 
szoros logi-
kai egység-
ben vannak. 



Kép H a n g Információk  
neme,  
száma  

X.  
Kaptár a 
gyüm&ilcaüs- 
ben. 	/R/ 

Alámerdett szövess  
Az anya alaki leirása. 	/Al/ 
A  csalidban csak egy anya  
van. 	 /A2/ 
Egész nap a  kaptárban  tar-
tozkodik. 	/A3/  

5A + 5RR  
3V + 4Rv  

A kaptárból Naponta 1500-2000 petét rak./A4/ Az Al -A, 	ir. 
kiemelt kere- 4- 5 évig él. 	/A / 5 form cidk 
tek. 	/V1/ önállót. 
Nyüzsgő méhek A petéktől lárva fejlődik. 	/R /  

Lárvája 1 batlan:nyü. 	/R/  
Viaszsejtek.  

/v2/  

Az eg;y edfe jlő- A lárvából báb lesz. 	/R/  
dés folyamata A lárvából bujik elő a ki- 

/73/ fejlett méh. 	/R/  
A teljes átalakulás fogalma./R/  

Kaptárok a 
gyumölcsdsben4 

/R/ Zene  
Keretek méhek+  
kel. 	/R/  

' XI.  Alámondott szövegi;:  
E€`Y here kina- A méhcsaládban a herék a him 9A + 2RA  
nyitva. /V1 / méhek. 	/R/ IV + IRv  
Nyüzsgő méhek Alaki leírásuk:  
a keretben. teste 	/P:1 / A vl és a:: 

/R/ szeme 	~All Al  -A4  in- 
potroha 	 3 formációk  

A szaporodásban van szere- ecységet 
pUk. 	/A4/ kepeznek./ 

Közelképben a R.AsA méhek a virágokból 
riporter és gyujtik a nektárt é6 ebből ké- 
riportalar.J' • szitik a mézet. 	/fii/  

Tartalékot is gyüjtenek és  
raktároznak a kaptarokban7 	/ 

R.:Ha a mézet elvesszük a mé-5  
hektől,valamilyerL módon pó-

tolni kell. 	/A6/ 
R.a:Ezt cukorral pótoljuk. /A7/ 

A méhek táncának mint ér-
dekességnek a leirása. 	/A8/ 
A méhlegelő. 	/A9/  
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K é T Hang Információk 
neme, 

s z a rn a 

XII. 

Gyümölcsös. 
/R/ 

Kaptárak el-
szállitása. 

"1/  A viasz 	le- 
fejtése a ke- 
retről. 

/V2/ 
Pergetés. 

/V3/  
A méz palac-
kokba tölté-
se. 	/V4/ 

Mézes palac-
kok. 	/V4/ 

Alámondott szövegs 

Ha a növény elvirágzott, a kaptá- 
rakat máshová azállitjak. 	/A1/ 

A méhek legfőbb terméke a méz 
és a viasz. 	/A2/ 

A méz nagyon egészséges tápli-
lék. 	 /A3/ 

3A 
 5V ;- 1R  V 
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"A háziméh " c. oktatófilm információs sémája: 

K ép Hang Információk 
n e m e, 

száma 
I.  
Kaptárak. /V1 / 

Lép. 	/V2/ 
Közelképben 
egy méh. 	/V3/ 

Alámondott szövegs 
A háziméh hártyasezárnyu rovar. 

/Al  / 
Hasznos,ez ember közelében él. 

/A2/ 

2A 

3V 

II.  
Kaptárak körül 
méhek. 	/V1 /  

Alámondott szövegs 
Családokban él. 	/A,/  
E y család több ezer rovar- 	1  
bál áll. 	/A2/ 
Lakóhelyük a kaptár. 	/A3/ 

3A 
IV 

III.  

A méh nagy ságá,  
nak érzékelte-
tése. /71/ 
Közelképben az 
anya /V2/ 
és a dolgo- 

Nyüzsgő méhek, 
/R/ 

i 

zól. 	/V.,/  

Alámondott szövegs 

"Figyeljétek meg az anyát 	/J_1 / 

és a dolgozó méheket!" 	/A,,/ 

családban élő himeksa herék. 
/A3/ 

Minden családban e ;y anya 
var_. 	 /1'4/ 
Petét rak. 	 /;.5/ 
Különleges bölcsőben fejlő-
dik. 	 /A6/ 
A dolgozók száma a legna- 
gyobb. 	 /A7/ 
Takaritják e kaptárt. 	/A8/ 
Gondozzák az ivadékokat. 	/Aq/ 
Virágport és nektárt  
gyü,tenek. 	 /A10

/  
Ebbol mézet készitenek. 	/'ll/ 

11A 

3V +1RV  

IV.  
Egy virág és 
rajta egz,  méh. 

/Vl  
4 

 

Alámondott szövege 
A virágport hátsó lábukkal 
gyűjtik. 	/A / 

/ 	A ,nektárt nyelvükkel nyal- 
fej. 	/f,,/ 

Egy here termékenviti ne€ 	" 
az anyát. 	 /A j/ 

3A 
1V 
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Kép Hang Információk 
neme, 
szám a 

V.  
Egy kaptárból 
kiemelt keret 

/V1 /  

Alámondott szövet 
A kaptárban keretek  vannak.  

Ezekben van a lép, a hat- 
szögletű viaszsejt. 	/A2/ 

2A 

IV 
r 

VI.  
Méhek a k_a - 
tárban. 	/R/ 

Alámondott szöveg: 
A virágport és a nektárt a 
dolgozók gyűjtik./R/ 
Az uj lelőhely felfedezését 
a dolgozók jelzőtánccal 
közlik e4ymassal. 	/A1/ 
A dolgozok az ivadékokat 
is gondozzák. 	/R/ 

lA + 2RA  
IR v  

VII.  
Hatszögletű 
viaszsejtek 
kihagy itva. 

/V / 

. 

Alámondott szöveg: 
A lefedett viaszsejtekből 
bujik elő a kifejlett 
rovar. 	 /A  l/ 

lA 
IV 

VIII.  
Méhek a kap- 
tárban. /R/ 

Egy nyíló virá,- 
gon meh./R/ 
Kaptárak sora.  

/R/ 

Alámondott szöveg: 

A méhészkedés jelentősége 
a méz- és viasztermelés, 

/A1/ 
továbbá a virágok megpor-

zása és igy a nagyobb ter-
rés biztositása. /A2/ 

2A 
3RV 



- 110 - 

Az elemzéssel ós az alkalmazott jelrendszerrel a film pe-

dagógiai hat ísrendszernek o timalizálásAhoz kerestem a ki-

indulópontot. Ez a keresés azUkeégszerüen vezetett el a ké- 

pi és beszédelemek szqy I , laszt`e í,_ oz annak rd ;k ;ben,  bog  
a film nyelvnbcn való kapcsolatukat a hatis olduló.ról vizs-

g4ilhassa. 

Elj° r. eom hipotézisében eaj lts ígos kellett legyen több 

oknil fogva igy,, s ezek az okok egyni 6l következnek. Az elem-

zés saj,.toss.,t indokolja az, hogy a film nyelvrendszere in-

kíbb művészi és ösztönös, pszicholótiailag pedig kevésbé 

igazoLt, noha e tém'ban Lok kisérletet folytattak. Ebből kö-

vetkezik ., hogy a pedagógiai alai, sefn tisztázódhatott kellő-

kpp. Márpedig ha feltételezzük, hogy a film az ismeretszer-

zés szempoatjiból pszichológiai peda. óLiai alapokon képezett 

és kialakított jelrendszer, akkor hasznilata igy; csak ezen az 

alapon vizest Iható objektiven, a tudatos alkalmaz +,s követ<:1-

m4nyével. A tudatos alkalmazás követelménye a megalapozott 

hatisrendszer, amelynek viz gílata, elemzene ugyancsak ebből 

a szempéntból és ugyanezen a líncolaton keresztül történhet. 

Az in orm'cióközlés srJU .1a EzempJntjából mindenekelőtt vizs-

gílt ndó a i. ilm időtartama valamint az informició sz ,ma köz-

ti ar ∎ ny. E kvantitativ jellegit vizsg ílat csup ;n figyelem-

felhivő. Az ITV-ad-ír időtartama 25 perc, s 12 mozzanatra 

osztható. A mozzanatok időtartama nem ar-'Lnyos - összevetve 

az időtartamot a mozzanatok szún lval, els e)  1 itrísra i s  j eva-

solható az időtartam csökkentőse, ha azonban a mozzanatokat 

a hordozott inform'.cicmennyiség szempontj;íb;l vizsg_juk, 

akkor ez még inkibb indokolt. Tat=ín fele annyi idő alatt, 

kevesebb mozzanatra a szUkséL .es informó.ció jobban siirithető 

lenne. A filmnél az informícióhordozó egysrigek jobban teli- 



tettek. A aUritéct indokolja a mozzanatok logikai rendjének  

elemzéLe i.. Az egyeégek tat=ol:.a, pedagógiailag indokolt  

logikai rendje, az informicic3k el pre tervezett elhelyezése  

tömöriti az ad l.s mondanivalújt, minden bizonnyal növeli a  

hat;si"ok. t. Az o'ktatcSiilm mozzanataiban a logikai "törés:"  

a feltUnő. A 4. mozzanat A3 inform;siója F,5 as egész 7.  

mozzanat valáj ' ban a 3. mozzanathoz  illik. 

Az inform'cióközlée fő problém'.ja többek között az au-

ditiv ée vizu A.lis informíciá hatékony viszonyul4sa. Vizsga-

latunk eredményeképp erre vonatkozóan a következő adatokat  

k{fit uk:  

A RA  V RV  

ITV-ad is 62 13 23 16  

Oktatófilm 25 2 10 5  

trdekes módon, bar ez a sz•l.mezerU arany nyily n vélet-

len, mindkét inform'sióhordozó anyag eset^ben az auditiv in-

form' ció két és f élezereee a vizu'.lit.ru .k. De nem lehet vé- 

letlen az auditiv informí.ciók tulsulya!  

Ugyanakkor ezembetünő a vizu±lis redund1,ns informIciók  

magas L..z ma. abezolut értékben is, de az uj vizu li& informi-

cióboz való aranyiban is. Ez azt jel iti, bogy sok a "képi  

Uresj .rat".  

Az ITV-adieban és az oktatófilmban egyaítnt főleg a  

vizu'lis informció "vezc;ti" az auditivet. Az 41talF,noe fo-

galmi j ep ek kó z erűen jelennek meg és eh  Fez szóbeli magya-

r .tatot f izgik. Igy teh,t a vizualis informzciót es auditiv  

kie ;észiti, magZyarizza. Tulajdonk c~ en ezzel mngyar4sható as  

auditivit í e tulsulya. G ;, akori eset az is, hogy egyik  vagy 

mn sik informl.ció ón',llóan jelenik meg. Kevés az a - feltéte- 



lesbe{ink szerinti - optimili:. es ot, amikor a két informi,ci6-

tipas lo"ik=-i egységet képezve egésziti ki egymist. Álta i-

nosstí,gban azt mondhatjuk, hogy az inform " cióközlés nem a 

gondolkodtat t r€r, a gondolati ektivitALra törekedett, hanem 

a gondolati recepcióra kéaziilt. 

Adams és Chambers kisérletileg bizorl,, itottk, hogy a 

szimultin audió vizuilie feladatokban, .:mikor az auditiv vagy 

viza-1.1is infor&ció kiegéeziti vaEy pótolja a misikat, a tel-

j esitmrnyt fokozni lesiet. 23  

Vagyis bizon?;itott a kettős érzékelés fölénye! 

V.2.1. Az ITV-ad's 16116 Lbüz3 inform .ciáköz l:" si módjainak 

eredményessége - mérés alap] ,n. 

Aki tehlt audio vizetlis informs'ciókkal dolcozik, an-

nak figyelni kell  arra, hogy a sző ne a kép informm lciój ' t is-

mételje, hanem erymf t egészitsék ki, mivel nem al ∎  rendel-

tek egym4,snuk, hanem egységet alkotva., egymLt kiegpszitve 

fejezik ki ugyanazt a dolgot. Az sgész kisérlet eredm:nes-

ségét mérő teszt+ink 3 olyan feladatot tartalmazott, amely az 

ITV adAs ktilönböző informícióközlési módjainak hatékonys4gá-

r6l igy: adott visszajelzést. 

A teszt 7. feladata /lisd 2.s.z.melléklet/ kiz4rólag 

auditiv aton - interju keretében - kapott inforrri ciókra kér-

dezett 	melyek a kivetkezőképpen hangzottak el tsz ad•lsban: 

" A mének kör'albel 1 a gyiirrölcs- és magteret; növé- 

nyeknek a a0'-fiban szerepelnek megporzóként, és a 

mézen' méh, amelyet benyésztiink, ezek között is 

döntő fontoss',gu." 

Tovibbé.s 
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"  A méhcsaládnak kb. a fele belső munkát végez a kaptár- 

ban, a másik fele a kijáró méh, a yyüjtőméh - ezek 

szerepelnek a megporzásnál." 

E feladat teljesitését variációnként a kUvetkező adatok 

jelzik: 

4zeentff 	4. zee1 9411 
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A sz ,,,mok azt mutatj.k, hogy a kiz4rólag auditiv uton kapott 

informíció kevés...é marad meg a tanul(`kban, főlee, 4a az csak 

egyszer hangzott el, miit a D vrriAciób:.::n. 

A teszt 2., 3., és 10. feladatai olyan in ormiciókhoz 

kapcso l dn,.k, amelyeket az aduban triikkfelvételek, semvti-

kus ibr'k segitségével és auditiv megerősitésbel kapt:..k meg 

a tanulók, illetőleg a többi variációb«n tan ,ri kiízlés ró-

vén. 

A feladatokat az alibbi eredmán.nyel telj esitették= 
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Ússzehasonlitva a 7. ill.  a 2., 3., 10. feladatok ered-

ményeit azt lÁ t j uk, hogy a 7. feladatot, wnel.y a puezta au-

ditiv közlésre épilt, a tanulóknak csak csekély hinyada tud-

ta 1U0; -ra teljesiteni. Bír kétségtelen, hogy a feladat ne-

hézs L:i foka - magasabb szintit értelmi mi.iveletek elvégzése - 

is  befo ly ,solta ezt agy. eredményt. A 2., 3., é 10. feladatok 

esetében sokkal  Jobb  a teljesitettségi 

Ez ismételten han.gsu:l ozza azt az i : r nyt, hogy a tele-

viziónok a maca sajtos - rz s módon nem hozz4férhető - e .z-

közeit, módszereit  kell felhaeznS.lni az oktat4e folya :T n. 

iehíts több auditiv informiciób r• 1 kisért vizualit st és 

a konkrét érzékletC1 elvonutkozt::tott Altal ánosit esti 
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V.3. Egy optim&lis didaktikai modell. 

Az elemzés tapasztalatai alapj4n megkisérelhetj v k a vizE-

g=í.lt ITV-adAs és oktatófilm k zös didaktikai modellj nek fel-

4iiit ,sí.t azzal a feltételezéssel, hogy elhanyagoljuk a két 

audióvizualif eszköz hat!Erendszerében a valósmagban fenn11ő 

különbségeket. 

A modellralkot4. s elvvel kezdem. A film nem ön illó jelek 

egym •4s utni sorrendbe rtikott t'ime_.e. Nem vizegilhatók és ke-

zelhetA izoliltan ezek a jelek. A jel, a jelrendszer struktu-

rUlt egészet alkot. Az egyes mozzanatokban auditiv és vizu'lis 

struktur'ju jelek vasinak, de az audió-vizuUis hatí.st ezek 

együttese adja. "ezen alapul a minősége is. A filmkép vizuz-

lis és auditiv elemekből vilik azz, amivé kell le i_ yen az is-

meretszerzés folyamatban gyakorolt nat ,s',ban. A filmkép in-

form-í,ciós tartalma interiorizilt szemléltetés, "aktiviz-1,1t" 

fogalmi elem, koncentr={lt ismeretszerzési forr'ís. 

A filmképek logikai rendje adja a mozzanatokat és végin 

a filmet. Kérdés, hogy a filmké ek vagy mozzanatok mennyiben 

ön aló egységek az ismeretszerzés motiv4 ei ój 'bL‘n; kiragadva 

ugyanazt a hat st v iltj 'k-e ki vejon, mint az egészben. 
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Az  ismertetett elveknek megfelelően az optimális didakti-

kai modell a következő lehetne: 

Időtartam: 10 perc 
KtP HANG 

I . 

Méhkaptárak a gyfialca e- A döngleg 1518  méhek hangja 
ben 	V1  

Vándorméhészet a határbanV A méhészet népgazdasági je- 3V 2 lentőségéről 3-4 mondat 

II. 
A kaptár belülről. 	V1  
Ugyanez sematikus ábrán. V2  

A kirajzás. 	V3  

Az anya. 	V4  
A dolgozó méh. 	V5  

A fejlődés trükkrajza. V6  

A méhész tennivalója kiraj-
záskor. A -A 	6V 

1 4 	4A . 

III. 
A virág modellje. 	V1  

A virágpor, nektár elhe- 
lyezkedése. 	V2  

A szivás. 	V3  
A virágpor beseprése. 	V4  

A méz lerakása. 	V5  

A sejt befedése. 	V6  

A méh táplálkozása. Al  
Hogyan lesz a virágporból 	6V 
és a nektárból méz? A2 	2A 

IV. 
A fullánk és a méregmi- 

rigy müködése trükkraj- 
zon. 	Vi  

Mikor szur meg a méh? Al  
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VI. AZ ,V iúUI,TI-LEDI.P: i.iY GYLR PROGTJÚZISA 
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V1.1. A hazai Or-techr:ii ii fej 1ee . ési programja. 

Pro nózisunk 3 pilléren nyugszik: az AV- technika és a 

pedagóí igaelmélet ós tapaeztLlat hazai realit'eain, fejlődé-

si tendenci in, valamint bajit kisórletUnkből levonható kö-

vetkeztetéseken. 

Az AV-technika fejlesztési tendencií.i - a nélkül, hogy 

teciniiki,t tulbeceülalnk vagy éppen tulhangsulyozn3nk - as 

AV technikai realit{isokb ,  1, korszer isődéei tendenci kb61 in-

dulnak ki, mivel ez a multi-média dominSns eleme és a tani-

trísi-tanul ` si folyamatot "kivtilről" befolyó.soló tényez6.Azt 

is mondhatjuk, ho .,y objektiv befolyísoló tényező, mert az 

AV-technika  müczaki fejlesztés erednOnye, szocialista tir-

sadalmi fejlődésünk prognoe;.tikue terméke. 1964-től az AV-

technika tervszerűen, prognosztikusan szoleílta a hazai 

szellemi kapacit e növelését. 31  

1968-ban megalakult az AV fejlesztés Állandó Bizottsga 

/AVli3V/, melynek akkori elnöke, Polinszky K.roly 6-8 éves 

fejlesztési programot jelölt meg,. A fej lei zt'ci program 6 

rendszerelemre terjedt ki: 

1. nyelvi studiókra, 2. oktatógépekre, 3.AV rendszer-

technikira /ö..zembe helyező egység, működtető egység, vizti -

lis egység: vetitők, filmvetitők, auditiv egye•ígsmagnó, erő-

eitő, visszakapcsoló/, 4.oktatóberendez sekre /AV robotin-

form'tor, magisten, magno corr, diacorr/, 5. módszertani fej_ 

lesetésre, pedagógus tov ibbképzésre, 6. nemzetközi egyI tt-

meiködésre, c ebben a koordiní,ció€ központok kíalakitás4ra. 

Jelentősége nemcsak, és nem i€ elsősorban a  technikai 

hordozóelemek tökéletes.itósében v an, hanem komplex jellegé.. 

ben. Az eszközüket kölcsönhatsosan fejleszteWk.. Pl.  a 

multi-dia nem ei yszcraen csak a diavetitő korszer:isitett v'íl- 
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tozr3ta, hanem hanggal szinkroniztilt programok és automati- 

z , . lt diapor ima vetitését teszi lehetővé, hangszalagra fel- 

vett kódjelek iormíj ;bL :n t írolja a képvilt4sokat, kép-litusz- 

tr-xt í sokat. Ez ir bi .^.on2. it j a, hogy a fejlesztési program a 

technika és a mödezer, a régi és az uj elemek integrició- 

ja és koordinciója. 

Az AVal részletes értékelt és adapt'.lt tanulmO , n} ter- 

vekkel rendelkezik a főbb eszközkombin i ció ti ueokról. A 

ny::lvi laboratóriumok ter;iletén e gy korezerii tipust honosi- 

tanak. 

Uktatógépekből két alapvető  tipust fejlesztenek a főbb 

szerkezeti elemek orez goe ti iz1.1 ,1s1.val és 	itőEzekrény- 

j el legii 	sze íllit íe val: egyéni haszn" latra. asztGsli méretit, 

zirt rendszerit, nap£ ali vetité ,re alkalmas berendezébt, kol-

lektiv haLználatra nagyobb teljesitm 4nyii, narnali vetLtéere 

haszn Iható felszeve Lést. 

Nagyon fontos a szakismeretközlés AV rendszertechniki-

j ínak kidolgozisa. A i:edagógiai és mUszaki szakemberek köz-

remUködésével alakultak ki a rendszertechnika alapegei 

azernbehelyező egye g, miiködtető egység, vizu Alis egység 

/nap li vetit,';, optikai rendser, t rcaris diavetitő, ka-

russzel diavetiti, szalagfilmes iiavetitő, 8 mm filmvetitű/, 

auditiv egység /többe ívos magnó, erősiC/ 48 a visszac€ato-

ló egyéiég /értékelő berendezés, impulzus ez rnl ' ló egység/. 

Az AV oktatóberendezésekből a következőket kisérletezték kit  

- robotinforrr tor /diapor " itivről szinkron k 4 -i-, és hu- 

rok magnószalagról hanginformició t'vvezérléseel/ 

- synchro és unisynchro /diavetitő ra'netofonual ezink- 

roniz 'lva/ 

- magister /felelety ' . laezt "eoe tud "sezintértékelésre 
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regisztsahsi lehetőséggel/ 

- magnocorr /kollektiv oktatóg.'p, feleletvilasztó.eos 

tudásszint-prt(ikeló és adaptiv programozIsi lehető-

séget ad/ 

- diaoorr /egyéni oktatógép, ssalagfilm vetitnsEel, 

iinehrie E:E adaptiv progrizzoeh$eal; ffibA-gegieztrh- 

1$sEal és t4vvezérlésEel/32  

A komolex AV technika alkalmazósa a pedaí ógi "ian csak megfe-

lelő programokkal, minta-programokkal, 

sokkal lehetséges. 1148 mindig nyitott kordés, hagy mindez 

menne iben a gyiri technológia, és mennyiben ű peda ; ,iai 

technoLógia vagy e£;yszer'lbbens menyiben az iskola feladata.. 

A divatos jUvűkutatis az AV technik'ra igy: kiterjedt. 

Pl. a Gordon4ielmer féle j óslhs szerint 1975-ben „ital "nos-

sé, v lik a komplex tanit•S: i autoin ta. 1978-ra megvalósul az 

automatikus nyelvhelyes Fordit: s, 1980-ra megalakul a kbz-

ponti inforietciós bank ó.ltal'.nos pedagógiai hrszn-'.latr in-

form' cióvisszakeresóesel. Hogy e j ósl"'sok mennyire re -Ait ' -

sok, ma  majdnem dnem sz sz zalékos biztonsé.ggal meg tudjuk itél- 

n1. 33  

rrog,nóvisunkban maradjunk csak a realithsoknilt 
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VI.2. Az eszközfejlesztés pedagógiai megnatArozói. 

Az eszközfejlesztés fő megh.t irozója a pedagógiai ha-

tékonyc g. Bar koribban a pedagógusok és a műszaki szakembe-

rek között a műszaki vagy a pedagógiai szempont priorit'S sa 

vitatott volt, ma mér letisztultak az élláspontok és egyet- 
értés alakult ki. Ezzel a felelősségv31la1 csal azont.an a 

pedagógusokra az a kötelezettség ib h=%rult, hogy kiirvonalaz-

zk a hatékonyságot és annak  főbb  mozzanatait, tényezőit. 

Ugy létjuk, hogy legal'í.bb négy kérdés hatrolja be az esz-

közfejlesztés iré,nyults►g'ts 

1. Az egy vagy a kétcsatornís informiciós tanulí.e ha-

tékony:í.g ' t kiziróla,_osan ős 'ltal'nosan nem lehet kimonda-

ni. Ninc:.enek rá elégséges tapasztalataink, kisérleti bizo-

nyitékaink. Ugy litjuk, hogy mindig az adott pedagógiai szi-

tu? cióban kell 	 hogy az egy - illetőleg kétceator- 

nAst, vagy a kettőnek a kombincióját alkalmazzuk eseten-

ként, vagy az esetek egymisutinis .giban. 

2. Csak a módszertani kontinnit,st figyelembe vevő 

fejlesztéstől v- rhtank sikert vagyis ha az oktatsi célnak 

a.lrendelt komplexit -í.st, a hagyományos és az uj eszközök 

egyiittes alkalmaz's4t veszik figyelembe. A korszerű tech-

nika bérmennyire is csbit arra, hogy vele egymag lban meg-

oldhatjuk a hatékony sigot, a tapaszt :: latok arra intenek, 

hogy a régi és uj eszköz, a technika ős a módszer komplex 

jellegű alkalmazAsé,ról nem szabad lemondanunk. Még akkor 

sem, ha a kétféle megoldás hatékonysága azonosnak létszik. 

Pl.  a fizik lban. "A moz€ tsok" c. tananyag bematatása lehet-

séges mozgókép utj•í,n költséges trtikktechnik val, de az il-

lóképek megelevenithetők egyszerű diavetitővel kombinált 

polarizált t res'vul is, vagy a gépek, szerkezetek mitködési 
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elvét kielégithetően mutattatjuk be irísvetitőre szerelt 

szi-es plexianyagból készUlt moz at ató sikmodellekkel. 34  

3. Az eszközfejlesztés gyorsabb ütemű, amit  a tanul á si 

anyagok készitése ceak lépésben követ és egészen lassu a me-

todika fejlődése. Azt azonban tudnunk kell, hogy a fejlesz- 

tés kölcsönhatísos, nemcsak a dinamikus tényez5k, a techni-

ka hat ösztönzőleg a módszerekre, hanem még a legkisebb mód-

szertani ujitía is technikai tökéletesitést von maga ut.n. 

Épren ezért a pedagógiai technikai fejlesztés két i,gon kell 

hogy folyjon. Az egyik 'ion az egyes audiovizu'lis eszközAk 

iizemeltetésével, alkalmazisi területeivel, módszereivel, a 

m'elk ígon az egyes szakt írgyak oktaté.i-tanul-isi igényei-

hez igazodva folyik a fejlesztés abból kiindulóan, hogy mi-

lyen eszközt, anyagot, módszert, elj•ír st lehet a leghaté-

konyabban az eszközkombiní,ciókban alkalmazni. A leguj abb ku-

tatisok szerint - és itt  elsősorban  DECAIGNY-ra utalunk -, 

az eszköz ök valóban a személ v es kifejezés, közlés és az ak- 

tív tanul4s eszközévé v ílnak. Az audio vizuUis eszközök köz-

remüködésével egyszerre kell megfigyelni, cselekedni és al-

kalmanként audio-viza lis anyagok felvevőjévé, illetőleg azok 

utj'n közlővé v-í,lni. A pedagógiai kommunikció és az interi-

orizílt cselekvés folyamatiban a tanulóns:k az eszközök kom-

bin414isival és tényle ,es feltiasznílí.sé,val megfigyelni, ut-í.-

nozni, elképzelni, közölni kell. 

4. A fentebbiekből induktive, és a min t enoldaluan 
képzett Lzo cialista ember eszm ny • °1 dedukti.ve következik 

az z.ktivitív elve, amely a tanitis, tanul z folyamatit lé-

nyuAben befolyísolja. A mai modern tanulísi elméletek erre 

épülnek. A problémamegoldó 48 az ismeretek forrí,s íiloz ve-

zető tanulíshoz - sine qua non - egyfelől az indirekt fo- 
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lyamatvez etfis, mAsfel '71 az ismcretforrísok tárh^z 'nak kiépi-  

tése,  a  tanul  ísi anyagok ő,llandó, öntevékeny gylrt'sa Fsz;i.k-  

séges, amelynek a  tanulók a főnészesei és egyben felhaszni-

lói.  

A józan éas azt dikt4ílj a, hogy a proWmamegoldd és as  

isrneretforráekutató tannl4st "b lArt uton" lehet eleaj(ti-

tani ca legrövidebb idő alatt. 'Tehet ne az  itlagot meghaladó,  

vagy még, inlObb extrm eseteket vegyük alapul - de ne is  

z rj uk ki tennivalóink köréből, utaljuk a nehz fokozatok  

sorsba. Az ztlag pedagógiai szitu c-iót viszont elő kell ké-

szinteni.  

3z°ínjunk nóhíny percnyi figyelmet az ítlag pedagógiai  

szituáció helyi kialakít s. rat / tlag feltételekről van szó,  

amit előre gyírtott elemekkel: modelekkel, média-t  7 raktal, mi-

ni-programokkal készit qnk elő. A médi a-t 7.r .~.kka1, mini-.prog- 

r  .mokkal b4.rmilyen gazdagon felszerelt modelleket is alaki-

tunk ki, az adott média-rendszer !Ithelyi" alkalmazásának  

szükségességét és kötelezettségét ínoly ílja, ha fenntartjuk  

a  maximílis hatékonys g célkitiuzését . Pl. s a TV általános  

pedagógiai fogyatékossíga, hogy teljesen idegen a folyamat-

tól, a "TV-tan'r" és a tanulók közt nincs meg a  nevelési  él-

ményt adó személyes kapcsolat.  

E  probléma helyileg megoldható, ill. lehet perszon fis  

kapcso  i <: tot létesiteni az informíció-adís és vétel között  

a Tv-adós szakaszolís .val, ainikoris a tanír szóbeli magyarí-

zat'val és r&zleges sz<í,monkérésével az osztály szintjéhez  

igazodik a TV-adás. 
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VI.3. Az ismeretforrás-központok tipusai. 

A medigk a szemléltetőeszköz-kombinlció kompatibilis 

egyséLei. A kombinició és a kompatibilit .le meghatirozáj a a  

tanterv kÜvetelm4nyrendszere. A mediók a tantervhez kaposo-

ládnak, vagyis a tanterv alapján kell kidolgozii a megfele-

ld intézménynek vagy szervnek az iskol.k, a pedagógusok 

:.z álra, mert ennek az elkészitéséhez az iskola nem  rendel-

kezik sem kellő áttekintéssel, sem megfelel)  appar tussal. 

Ha mediÜkról vagy ezeknek tipusuiról van szó, akkor a 

mi köriilm nyeink között nyomtatott medilknak a könyveket, 

tankönyveket, nyomtatott segédleteket, egyes ta.nór ikra ké-

szített sokszorositott kiadv'nyokat tekinthetjük; kép-médi-

'knak a szemléltetőképeket, di íkat; hang-módfáknak r ., h -

szalagok<a.t, lemezeket; audiovizaális médtknak a filmeket, 

televizió-filmeket; t'.rgyi filmeknek a szemléltetőeszközö-

ket tekinthetjük. Ha médikra gondolunk, akkor itt nem szer-

t Sri vagy könyvt.ri rendszerről van elsősorban sző,  hanem 

tantervi rendszerezés alapján elké zUlt kompatibilis esz-

köz kombiníciáról. Annak feltételezésével, hogy a médiákat 

egy erre hivatott intézmény koncipiálja, a helyi ki egé. zi-

tésre mindegyik média-tipus esetében gondolnunk kell. 

A helyi alkalmazás vonalán halad az önképző, önálló 

tanulás  mini-programja. Természetesen mi arra a mini-prog-

ramra gondolunk, amit a front Ilis o sz t ' lymunka individua-

lizáló elemeként alkalmazhatunk az ön illó munkára ké .eE ta-

nulók tanulás'.ban. Mini-programok  tehót meghatározott tan-

tárgyakban, meghatározott tárgykörökből készülnek az ön-

álló tanul sra képes tanul ;k számra. A mini- ,program a kö 

vetkező egységekre tagozódiks meghatározza a tanulágy. célját 
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és feladatat, eligazitAst ad a dokumentíciók kutatIe'.ra, a 

médiák használatara, végrehajtja a programot, menetköz en 

értékeli saját munkáját ész módositja a program iitemét, móg-

r: edig csökkenti vagy fokozza attól fLgáen, hogy hol tart 

a végrehajt' s=iban. A mini program a  pedagógus értékelésével 

kapcsolódik be az oszt ily front-A.3.y munk;í jéba.. 
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VI.4.  As ismeretforr l.sok eszközt t,r a~~,k h4rom modellje.  

A problémamegoldó és felledező tanulis feltételeinek ki-

do lgoz 	ban, megszervezésében a cólszerüség .i_ okok szükség- 

szerüan elvezetnek a modell megszezkesztéeőhez és miiködtetc-

séhez. Anlkfil, hogy ezt a kétségtelenül fontos szervezeti és  

technikai kérdést tulbecsülnénk, vagy az uj technikai jelen-

ség szenzSciójival torzitannk annak valásgos értékét, utal-

ni szeretnénk az angol, francia, német, amerikai szakirodalom-

ra, amelynek sz'moE cikkében a technikai szervezeti ujité,so-

kat a pedagógiai uj it1,sokkal támaszt j i,k alj. Ime egy repreL en-

t ns példa az UNESCO 1974. juniusában Genfben megtartott  kon- 

erenci< jé.nak anyagiból; amely könyvurak, nultimediilis köz_  

ontok fejlesztésével foglalkUzott: "Az iEk .ol 4nuk jelenleg  

nincs m4c célja, minthogy riegtanitsa a gyermeket arra, hogy  

megszerezze önAllós,g,t és módositsa tevékenységét, amelynek  

egyedüli elbirélója ő maga lesz. "Ennek a kétségtelenül  tul-

becs lt, individualizilt okt r;.t;si-neveldei célnak a nélkü-

lözhetetlen feltét elei közé a multimediilis központu könyv- 

t írak. Itt a tanulók önkiszolgáló módon hasin j 'k a diané-

zőt, filxuvetitőt, kazett .s magnetofont, könyveket, folyói-

ratokat, katalógust stb. 35  Ehhez hasonló a belga modell is.  

Némileg elt.;r5 a média-t 3r modell. Ebben a média-tinusok  

/nyomtatott, vizu'li :, auditiv, AVe  tárgyi/ a t 4rop s funk-

ciój•tt biztositó média-t 4,rb3n vannak elhelyezve, a misik  

egys ;gben a média anyagok "gy{rtésa", a harrna , ik egységben  

tan:.csadás folyik s a negyedik egység az önkiszolgáló, fel.-

haszniló egység.  

A  média-t  S rak r:roblémóival egy fiatal nemzetközi ok-

tatsi szervezet, az IC;,: /International Council for Eduea- 

6  tional Media/ foglalkozik. ~ Ezekből vilé,gos a nemzetközi  
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fejlesztési teriaencia, hogy ti. a meglevő iskolai egysé-

gekben elsősorban a kön• vt írakban s:zervez.;dik az eszköztí,r, 

a dokamentí.cióe központ, fők4nt önkiszolgí,ló alaron. 

A  hn z%i fejlesztési tendenci4kban iskoláink ell atott-

e -í . (i szintjét, a tantervi lehetőségeket és a pedav óLusok 

módszertani kulturAlte4g .t figyelembe véve ! £rom fej lettsé-

L i fokot képviselő modellt aj inlhat s nk, éspedig: az í,tlag-

tantermi eszKöztí.rat, az AT szatantermeket, 48 az eszkUz-

t á.r-könyvt ír kombin :ciót. 

Az Stlagtantermi eszközt irba. elhelyezendő egységek a 

diavetitő, ir .svetitő, televizió, kazettie magnő, lemezj 't-

i zó, valamiat a legfontosabb tan -íri-tanulói kPzikönyveket 

/lexikon stb./ ma 4ba foglaló könyvtári egys¢g. Az AT-

szakt :üteremhez a_ fentieken kivi.il televiziá, kazettás kép-

magnó, 16 	8 mm-es fi .imvetitő, képtí.r, nyomtatott médik 

és egyes tGnt ' rgyakhoz igényeLhető mini-programok tartoz:n}uk. 

Az eszközt , r-könyvtor komibint ció az AV-ezaktantermi 

modell egységeit foglalja mog4ba b6vitett form"fari. A trmu-

16k bizonyos eszközök gyirt' s't is elvégzik az e c r' Lra el-

kiilönitett helyiségben. Az eszköz'A, dokument4ci6 mini- ..-)rog-

ramok, könyvek stb, öntev:'keny haszní,latí,hoz önkiszolgyló 

helyiség 411 rendelkezésre. A tanáicsadó vagy szakreferens 

helyiségben a tanul?k szakszerl eligazit'íst kaphatnak igé-

nyeik szerint. Az audio-viza' L T.f. egységek felbaf :zn4l4s4t 

szolgiló közös hel y is;ég a vetit3terem, ;melyhez külön mun-

kaszoba is kapcsolídik. 

Mindhirom modell kiépitéséhez iskolarendszer+inkben rr&fz-

ben mervannak, részben elérhetek a feltételek.Meg°valósult 

példíkat is mutathatunk.A hazai szakirodalom is; toElalkozott 

bizonytus von, tkoz ,sokban e kérdésekkel, elsősox ban a ta ;e::.z-

talatok értékelésével. 
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11.5. Audiovizualiz ;lt trénit si-tanulási folyamat. 

A szikre szabott kisérLeti programunk alapján levontató 

követkeltet sek csup -1.n korlatozott mértékiek lehetnek. Vi-

szout e;.czek valóságos érteke nemcsak önmagéban van, han`m 

részeredményként az egészhez való viszonyában, amit az egy-

sé6es kutatási szemlélettel méérhetilnk. A mi programunk - e 

igy következtetéseink is - az oktatói folyamat kutat4s "nak 

részét képezi azzal a nem titkolt céllale  hogy mi is: tull6-

péink a hagyom-ínyos értelmezésen az oktatiai folyamat folya-

matos és dinamikus oldaláról való megragadásában. Az objek-

tumot, vagyis a tanulót, és a szubjektumot, vagyis a peda-

gógust, oktató-ievelá tevékenységével er-' gitt kölcsönhatások-

ban néztlk, azonban az objektum előnyben részesitésével. 

Hangsulyozottan vizsp íltuk az asdió-v zuílis informAcióhor-

dozóknuk a tanóra keretében tanulókra gyakorolt haté,sé,t,va-

lamint a hat s re&kciárt, belet t 1ikrözódését, a viaszaha- 

t ízt. 1 bben a  vonatkoz EbŰn szerény következtetéseink az ok-

tatási folyamsuttal foglalkozó nagysz e mu kutatist egészitik ki, 

s ez-íltal kaphatnak hatví.nyozott érteket. Es vonatkozí.sban 

az oktatísi folyamat sorzn alkalmazott inform-'cióhordozó 

eszköz-;k és előforduló informíciók tartalmi viz. ílatival egy 

mísik kutat í s i ezf'éríhoz kapcsolóducik. Az audió-viza ílis ok-

tatisi tém ez k hatisrercdszerével jelentós kutat sok fog-

lalkoznak, viszont törve,. kommunik .ciós 	 célkitiizés- 

eel világszerte igen gy írek a pedagógiai jellegnek. Ehhez 

próbS,ltunk mi ka)csol:dni. 

Következtetéseink. 

1. Az audió viza "lis hatásrendszer er•edm •3nyessége sem az 

idő, : em a hat' . werősség filggvényében kiizvetleni 1 nem mu-

tatható ki égy: nem mérhető le a tanulók tudásában. A "}i" 
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"C" csoport süss az "A" csoport szembeíllit ísa ezt a követ-

keztetést st minden esetben igazolta. Akkor teht tekintsünk 

el alkalmaztieó,tól? Helyezkedj cink negativ &11'spontra? 

Ha az amerikai kutatók 37  /Childersv, Rose, Ridder és ml-

sok/végkövetkeztetését iogadnínk el, akkor, ha alkalma ■ 

z'ss4r6l végleg nem is mondanunk lt, a jövőt il1str5en ta= 

n ,cstalwiok volnnk. Az  audió-vizubilis, s különösképpen 

a TV hatisrexidszerót vizsciló amerikai kutatók többségé-

nek a vélemény e a következ3kben foglalható összes 

Szignifikíne különbség nem  mutatható ki a TV-nézésre for-

ditott óró.k és; a tanul&nyi ;tlag, valamint az intelli-

genciahl.nyados között. A TV-nézésre forditott idő mérté-

ke teh i . t nem alkalmas a tanulm .nyi eredmAnyek elorej el-

zésére. A viza ílód ,sok azonban a snont-ín TV-+nézést 

vették alapul, s az irínyit is-szervezős problémíját nem 

vetették fel. Ugyanakkor nem tagadjik a TV iontocsig5t az 

ismeretszerzésben, az íltal ínos intelligencia-szinvonol-

ban. A helyes megoldist abban l'tj 'k, hogy a ssz 1lők ós:; 

pedagógusok r neveljék a tanul Skat a tömegkommunikríciós 

eszközök helyes haeznílatára. 

i4em tagadva a :pont .n audió vizu4lisr eszközhaszn+ílat 

tudatossá tételének fontos3saáCt e tanulók ismeretszerzA-

sben, kissórletiink és megfigyel eeink alap j ' .n enn 1 

többet mondhatunk. Ha  tisztázzuk az 	esz- 

közök pontos szerepet, helyét és az ir inyit, , s módj4t az 

oktat isi folyamat  megfelelő  mozzanataiban, ha ajinl sként 

kidolcozzuk és dokumentsíliia.n rögzitjUk a tantervi prog- 

ram,j t, a kedvez S hat '. ::;fok hosszabb tí.von minden bizonnyal 

kimutatható, bessz 4.mitva természetesen azt, hogy az audiá-

vizuílis hatríssrendszer alkalmaz ísAhoz meghat'rozott okta- 



-132- 

t isi és tanül4si kulturálts4gra van szükség. 

2. Az audió-vizuU.lis hat$E realizilódlsa csak bizonyos ha-

t i.rig lehet egyenes aranyban az alkalmazott eszközök, 

anyaghordozók tömegével*  féleségével ée a gyakori.:{ggal. 

4ltal4ban véve: nem a tömeges hatíssal n5 az eredmény. 

Ha a korszeriüEitési sz•5,ndék nem  p 4.rosul didaktikai tu-

datos::í.ggal, fenn'11 a halmozis és az öncélusé,g vesz3lye. 

Az audió-vizallis eszközök alkalmazíEával kapcsolatosan 

gyakran felvetődik az optimalizí,ció fogalma, O;timalizá-

ción ez esetben az audió vizu'lis eszközöknek, anyaghor-

dozóknak a kivínatos didaktikai hat Ef'ok szerinti kiví-

lasztís 't és alkalmaziw ít, valamint míe iniormí ciós for-

rásokkal való komb- iníló.s._ít ért j yik. Az audió vizu lis op-

timslizí ció t á.rsadalmi feltételei adottak, az audió-

vizuális technika í ltall.ban megfelelő szintU. Korezerii 

eszközök, anyaghordozók nagy ezírban vannak forgalomÜtan, 

e megfelelőek a kiv í,natoa hatr";srendszer közvetitéeére, 

de csak ha arra valóban alkalmasai teaszák. ;4inden ezz-

közt és anyaghordozót a pedagógusnak kell adaptlni abba 

a pedagógiai szitucióba, amelyben dolgozik. Ps ez nem 

cEup•ín az eszközhaszn3.lat elsaj , tit ísal 

3. KisérletInk és megfigyeléseink módoEitva er , :• sitik meg; a 

régi tételt: a pedagógustél nagyon sok függ, az audió-

vizu4liE technikri optimum önmaciban nem elégségee,vi-

Ezont a tov .bóra is nélkülözhetetlen pedagógiai tevékeny-

séget differenci :1ja. A pedag ígiai folyamatban a tech-

nikai jelleg, a megoaztottsí.g, a hoeszu t ívra tervezés 

4E szervezéE karolt különösen előtérbe. A technicizmus 

eluralkodísa fokozza z amugy is tannin:  megoeztottsí._ 

got, a vezetésben torzul is, eltolód '.E, a folyamat part- 
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talap bonyolódsa 41.1 elő — a vezetés kiesik a pedagógus 

kez4  ü";1, célt téveszt. Ezért szükségezerii az egységes 

szemléletű távlatra tervezés  és szervezés. A folyamat 

pedagógiai vezetése is módosul. Már néhi.ny árín keresztül 

is nehéz szervezni az audió—vizu',lie technika alkalmazv .-

sé.t, kíilönöeen ha az optimaliz ici5t érvényesiteni kiv ín-

juk. Mó,rpedig csak igyvan értelme a pedagógus er"feevité-

sének! Az audió vizu'lis technikat csak oktatócsoi;orttal 

/team-oktatis/ lehet  alkalmazni eredményesen és rendszere—

Len. Tekintsünk most el a csoport tagjai közti rnunkamegosz-

t is és viszonylat taglal 'ís ítól! Maradjunk annil a kérde-

nél, hogy a közoktat4sban a mi hazai viszonyaink közepette 

a vezetés il;;  en differenci íl i.sa remélhetó—e és mikorra. E 

megfogalmazcsea1 nem technikai és elltottsígbeli elmura-

disunkat akarjuk érzékeltetni, hiezen a technikailag kü-

lönösen fejlett orszigokban sincs megoldva a kérdés, csupSn 

a maxim.lis célkitűzés felé halad,s ifién; ét, azt, ami ma 

is lehetséges. A pedagógus—tanuló teamekre gondolarak, mert 

ez mir az "ital ínon iskola felső tagozatban, de a küzép-

ískoliban méF inkíbb alkalmazható és szervezhető. 

Az audió vizet lis technikát alkalmazó pedagógiai folyamat-

ban  vannak olyan tennivalók, amit a tanulók is képesek el-

végezni. A bizalom jegyében jól végig kell gondolni, melyek 

ezek. A technikai eszközök kezelése kézenfekvó. De miért 

ne lehetne a tennivalök megindokló.s íval a. .ok betervezsé-

ben is kérni közremüködésiket. Ezek a tanulói uktivitís 

igazin tartalmi kérdései! 
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VI.6. Az integrílt AT pedagógiai kutatie prognózisa. 

Az &udió vizu'lie problémlk tudom nyos kutat sa világ-

szerte alig két évtizedes multi óe viszonylag kevés tudom'- 

nyos biziera tekint vissza. Tcbbezör utaltunk rí, hogy a 

kutat:1,si eredményeket 'ltalibnn szkeptikusan komment a .lj ík, 

nem kiemért5kben =°z egymmtssa1 ellentmondó meg: íl1apit sok 

miatt. A kutatok percialisan folytak, és leLinMbb a mii-

szaki tudom'nyok, a pszicholó ia ée az inform . ció-elmélet 

ter-iiletén. A pedagógiab: a sikerrel p-rosalva alig v411a1-

koztak többre, mint a pszichológiai eredmények ítvételére. 

Kisérlet?inkből igy; csupán a ku.tat5E metodik, jira és ráz 

oktat lei folyamatra lehet szer 'nűen következtetni, tovíbb4 

arra, hogy az audió-v izuAlie :- eda£ól _. iai kutat ' E o k eredmé-

nyesen csak a multi-média rendszerbe iritegr'ltan folyhat-

nak, természetesen mindig adapt 5 . lva a hat rtudom'nyok ered-

ményeit, € törekedve az interdiúzcipliniris: módszerek alkal-

mazé, sara. 

Az 197u -ben Brerben tartott AV-konferencia maLyar 

résztvevői bir•íltk az Y. Nevelésiigyi Kongresszust, mert 

ott nem vetődött fel az audióvizu.lis pedagógia tudom n ; os 

kutat4s'aak igénye, holott ennek a feltételei akkor mír 
adottak voltak. tarthatatlannak itélt;k az audió vizu'lis 

pedagógiai tartalma interdiszcipliníris kutat4soknak a hi-

4ny4t és természetesen ennek a következményeit is, hogy ti. 

sem a pedagóguskópz5sben, sem a tovlbokópzésoen nem sz tmol-

nak v ele. 38  

Az audiovizu'lis pedagógiai diszciplin'nak a köriilha-

t5,rol5sa teh t a hat4rtudom 4.nyok teriiletéről indulhat ki égy; 

ez uton kap jellegzetes profilt. 

Er többször érintett;ik a pszichol;Sgia . i kutat írok e- 
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reümónyeit, és hangsulyosabban kételyekkel. A kutatók hosszu 

soréra hivatkozhatunk /Conwary, Travers, Issing, Severin,  

Kale, Jorgensen, Smith, Grol rer, Roth, Gladstone, Dwyer stb./  

akik az 50-es évek eleje óta folyó kutatíeaikban a problé-

mít ellentétesen ható fogalompírokban fogalmaztk meg: a  

vizualit&et a verbalitissal, az egyesatornis informálód st  

a többcsatornrissatl Allitottí,k szembe, hogy inkíbb ez vezet  

el a hatékonyabb tanulíshoz. 30  A szakirodalomban fellelhető 

meLé,lla it4.sokat összevetve szerény kisérleti_ink eddigi ered-

etínyeivel muralapozottan jelenthetjük ki, hogy az egymi.st  

kizé.ró vagy egymíssal szembenálló kérdésfeltevésekből meg-

felelő pedag6Eiai következtetéseket nem tudunk levonni. Igy  

- akarva akaratlanul - leszUkit j ;ik a vizsgálandó teriletet.  

Ezért komplex szemlélettel, az AV multimédia eszközrendsze-

rével 4E szolgíltatiisaival kell a kérdést mes ;kz.izeliten  tnk. 

Lényegesnek tartjuk a lélektani kutat írok nélAny ered-

ményének az adapt{ilásít. Mindenekelőtt azokat, amelek a  

filmre, TV-ad ,sra vonatkoznak. A képet nőző gondolkod S,s .bún  
az intellektuílie müveletek egységei, az analizis, szintézis.,  
az összehasonlit.ís és osztályoz.ss logikai milveletei kölcsö-

nösen egym .sba fonódnak. Ebből következően a gyermek értel-

mi szinvonala ée a film tartalmának felfogíei módja között  
összefüggés íl1 fenn. Fontosnak tartjuk a film vizs, ilatit  

az inform' cióelmélet s ~-.empontjáb 1, illetőleg a vizsga' lati  
eredmények szerint javasolt tagolás megvalósití,s át. Érzelmi  
szempontból a film emo cion lis felfogása azt jelenti, hogy  
a néző reag íl a  film  témi,j nak, hősének megjelenésére, azo-

nosit j a magit vele, vagy szembehelyezkedik. Nem lehet el-

fogadni azokat a leegyszerüsitett nézeteket, miszerint egy  
játékfilm pozitiv hőse csak pozitiv 	szuggesztiv ha- 

tíst fejthet ki a tanulóra. Tehát a katarzis élményre épi- 
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tett pedagógiai hat t igen differ-enci:4ltan, az egéoz pe-

dagógiai szituó.cióba beépitve kell vizsT'lni és értékel-

ni. 40 

Vélemény;nk szerint a film didaktikai tagolósó.ban az 

informe,ció-elméletet kell segiteégül hivnunk. A filmet olyan 

modn1'1t kontinuit í snvk tekinthetjük, amelyben a modulé,ció 

szintagm'kra bontható tartalom, nmelyb a a katarzis-élmény-

re épitett identifikő.ció következik. A kontinuité.s az érzé-

kelés dimenzi ja, ehhez kapcsolódik az egycsatornás vagy 

többcsatornás infor& ciós tanul í s problémó. j a. 

Ezek utón következtethet Ink az oktatófilm etrukturájó,-

val kapcsolatos csoportosit í::.ra. Lényegében híromIéle struk-

turé,t következtethetünk megö összegezőt, kronológikust és 

problémaszerüt. 

Ennek következtében a szerkezet lineí.ris, ciklikus és 

e1 gazó lehet. Pedagógiailag nincs tiszt zva a szintaLm'k 

fogalma, ill. a velük szemben t ímasztott követelm,"ny: milyen 

és mennyi auditiv ill. viza lis információt tartalmazzon. 

Abban bizonosak vagyunk, hogy nem szabad lezárt értelmi 

mozzanatnak lennie, tov4bbi gondilkod3 si folyamatot, tanuló t, 

cselekvéssort kell hogy elinditson. És itt kapcsolódnak a 

filmhez az informilód is e*yób eszközei, mindenekelőtt a 

könyv. 

Tovibb folytatva a gondolatsort: mindenképpen szüksé-

ges a vizunlie értelmezésnek a szóbeli mayarzattal kapcso-

lódnia - akár a film, TV-adí.s megszakit .sa utj ín - , tehát a 

képi anyag kommentáláet kivin. Amennyiben a kéri anyag csu-

pn a szöveg megismétlése vagy éppen kiegészitése, az audi-

tiv informí.ció inkíbb közömbösiti vary csökkenti a vizuális 

hatl st, tehát nem hat erósitóleg.41 
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Az audio vizuliE pedagógiai kutatisoknnk egyik fő te-

r'zlete teh,t az AV multi—média pedagógiai hat4,sfok inak ku-

tatisa. MAsik fő területe pedig a tantervi kutatokhoz  

kapcsolódik, amely ma még teljesen érintetlen kutat - ki te-

r~ilet. Holott a tanulis—tanit•s hosszutvu hatásban első-

sorban érdekelt tanté.rgyakban, tantervi egységekben az  

eszközkombinációk pedagógiailn^ tervezett alkalmazisa és  

magasabb  foka  realizíl'.sa. 



VII. MELL’-XLKSK
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VII.1. Melléklet  

Ir4svetitő transzparens I. témiiioz / III.3.2.kisériet/  

Téma: Az egér és a patkny 	Terjedelme: 9 .lap  

1. Llőf_'ordulisi hely  

hat'rban, ember141kta helyeken, falvakban, v4,roEokban;  

rejtett élet - e r  

csator& kban, ólakban, rakté.rakbaxi, hajófenekekben;  

rejtett élet, főleg éjszaka gar='+,zd-ílkodik v0,ndor-

patkenv  

2. Leiró,suk  

Hasonl5s; íg  

gerinces  

emlős  

szárön test  

hobszu, erős farok  

gyéren szőrös  

pikkelygyüürü  
borit j a  

hegyes orr  
t ap int ó óz erv s ba j asz  

Különbség  

egér v-tndorpatk>íny  

kicsi, szürke nagyobb vöröses  
barna  

nagyon fürge  

3. Fo ;aza_, t__x_~_,u tól4léka  
r.gcs°íló fogazat  

mindenevő r'gcsiló  

mindent megr'gnak  

A patk .ny hS.ziszó,rnyaaokat, toj okklt is eszik.  
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4. trzékszerveik  

finom hall s t  szagl s, érzékeny tapogató 

sötétben jól t#jékozódnak 

5. Szaporodtts  

nagyon szapor .k 

egér 	 v4,adorpatkíny 

évente 5-6 ellés évente 2-7 ellés 

kölykök  ráz rrL 8 	kölykök s z  ma 5- 20 

a kicsin;) ek fejletlenek, 

csupaszok, vakok 

6. Krukk 

egér 

mindent 

megrág 

7. Hasznuk 

patk,ny 

v á.ndorpat- 	fehér egerei és patki.nyok 
ki,ny bolh• jó- 	felhaszn ll ' Ea kisérleti 
nak iiriiléke 	célokra 
okozza a pes- 
tist. 

Törvény irja elő irtósukat i 

Megjegyzés: A fólialapok takar,S,sos módszerrel keriiltek egy-

mí.sra a következő bont'í.sbznns 

1. lap: az aláhuz seal jelölt fő v í.zlat-
poritok 

2. lap: Előfordul isi hely 

3. lap: Leirí,suk 
Hasonlósig 

4. lap: Kiilünbség 
5. laps Fogazatat •í,plí.léka 
6. lap: Érzékszerveik 
7. lap: Szaporod•í,s 
8. lap: Kruk 
9. lap: Hasznuk 
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Szinkroni$.ílt diasorozat I. tézeicLoz 	kisérlet/ 

Témas As egér és a patkiny  

1. kép 

P14 

Hangs "Az emlős 11atok közt nincs még. egy, .;mely 

annyi k4.rt, bosszuEigot, sőt veszedelmet okoz-

na az embernek, mint az egér 	a patk•'ny." 

2. kép 

gangs "Fogazata r,,.L cs' lá fogazat. Jellemz 3 r , a 2-2 

éles, nary metsz;;fog." 
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3. kép 

Hang: Zipfogai gumósak, ez elárulja, hogy nemceA nö-

v6nyeket eszik." 

4. kép 

do : "Az éleskamra legmagasabb _.olc í re iE feljut. Az 

e€:jeneulyoziebann pikkelyes farka is segitségére 

van." 
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5. ké! 

Hangs "A pinc4kben, szennyvizcsatorn kba.r_ tenyészik a 

vindorpatk'ny. Piszkos környezete és tiF1 4,1kozia- 

módja is oka annak, ho of  betegeket terjeszt. 

6. kép 

Hangs "Szaporaliga igen nagy. Évente 5-ször, 6-szor 

szaporodik." 



7. k. 1 ? 

HanE: "Az egérkölykök kezdetben csupaszok 4:s vakok. 

p-j.r napos kor:ikbnn fe j l:dik ki aEzem;ik." 
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Ir..~~svetitő transzparens II. tém"hoz /III.3.2.kisérlet/  

Térne: A veréb és a fecske  

1. Előfordulé.si  hely  

hry.zi veréb  

Terjedelmes 7 lap  

fUsti fecske  

emberlakta helyek közelében  

2. Leir' . "uk  

hizi veréb 	f!ieti fecske  

gerinces éneke smad4a  

szürkésbarna 	kékesfekete  
rozsdavörös torok  

fehér mellény  

rövid ez  á rny 	hosszu sz. ,rny és  
és farok 	villis farok  

liba szökdécselő 	liba gyenge  

csőre kupalaku 	osőre hasadt  

3. T..p1  i kL)z '. Eulk  

magevő  

magok, rovarok 	repülő rovarok  

4. Szaporod í suk  

4 — 5 tojrs 	4 — 5 tojis  

évente 2-3—szor költ 	évente 2—szer költ  

fészeklakók  
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5. Haszna   

részben hasznos 

részben k ros 

na - yon hasznos 

pirban "lő 

költöző 

Megj epyzPS: A fólialapok takar'sos módszerrel kerlltek egy-

mAára a következő bont4sban: 

1. lap: az alAhaz l esal Jelölt fó "izlatp antok 

2. lap: Előfordul•{ ei hely 

3.4.1ap: Leir í,euk 

5. lap: T=í.p11 í lko z suk 

6. lap: 5zaporod4suk 

7. lap: Haszna 

tirsas 

illandó 



Szinkron!."'lt latorom t 1,1» t . /xll.3.2. ki .-.ériét/

Témái A veréb és a i'ecbke

1. kép

Hangi"Környezet Ükben él a ver-b. Az e.Lei k ^elté^e

nem zavarja* - A repülésnek nem nagy mesterei.”

Hangi "A íecBkék mesterei a repíUótaek.’'
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3. kép 

Hang: "A verebck nagy krs,roke.t okoznak magtirakban, érő 

gcbon4 ban és gyümtilcóeökren. R 

4. k6 -r) 

Hang: "Fészküket kócból, szalm bt5l ktiőszitik. A verebek 

igen szanorik. 7vente 3 nemzedéket is jelrlevel-

nek." 
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5. kép 

Hangs "F4szkiiket a h4.zak ereEzei alatt iet4116kban rak-

j 	S ,rceom6kból, ny illai összetapasztva 8-1U 

nap alatt kóbziii el." 

6. kép 

■ • 
Hang: "A parti fec6k4k kedvelt fébzkeléLi hel ye a lö: zös, 

homokoL folyópart. Fé .'klik egy 5v cm mély lret mé-

ly én van." 
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7, kép 

Afrika térkPge _bejerilve 	fecskék v„ridorl " L i irinyiva].. 

Hangs  " k fecskék AfrikAba vindorolnak." 
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Ir ísvetitő transzparens III. t6m-.hoz /111.3.2. kie4rlet/ 

Témai A cinegék 	 Terjedelme: 7 lap 

1. l:1 ordul íri ..e1y  

f= yliaölcsösökben, erd:kben 

2. 1,eir euk  

veréb nagyLi u 

gerinces énekesmad r 

feje teteje, nyaka fekete; ezeme alatt fetirr 

liba erős 

csőre eris, hegyes 

3.íMi4rt nevezzük a cinkéket a kertészek 4s erdéezek  

le.ijobb  

A rovar minder,  alakj 'vü.1 típ1 lkozik. 

Heg, e.; csőrével a fa repedéseiből is kiszedi a ro- 
vFaroKL t. 

K k cinke napi adagja: (Q0 rovar va ., 1500— 2000 
pete. 

4.FéEzkel4s — szaporodis  

Fészkes szűk nyil u odu kibélelve. 

2 hét alatt kelnek ki fiók41, 

Fészeklótók. 
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5. Iliért '.11and 5 a cinke  - 	költöző a fecí  ke? 

Télen 	megtalé.lja a 	Nem talÁlja meg télen 

hasad 4kokban t £plálék S t. tiplálékát, nincs repülő 

rovar. 

6. Pej tóik:  széncinke 

kékcinke 

bar It cinke 

őszapó 

Megjegyzés: A fólialapok  az alé.bbi bonté.sban kerültek egy-

misra: 

1. lap: az al4huz ' ssal jelölt f: v i zlatpoutok 

2. lúp♦ 7. lap:  az  egy es v zl' .: tpontok alá 

tartozó kie!észitáe. 
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Szinkron!? ■Lt Mmnnnmé III. téaához /HI.3,2.kißdrlet/

T<*íoa» A clnagék

1* kép

f;:. . i •. Szik a. ínlatfltdMI L - .

2. kép

Hruigi "irctj karaoe MVíval kit n en kapaszkodik.



3. kép 

Hang: "A jó gazda meL.tereéges odukat helyez el, hogy a 

cinegék otthonra lelj erek." 

4. kép 

Hangs "Eljött a költés ideje: a cinegepír feli ,ltva ill a 

toj ísokon." 
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5. kép

Hangi " Két hét elteltével benépesül az odú, kikeltek

a fiók'k.”

6. kép

Hangi "A toLlatlan cinegefiók -k na^.jon falánk illatok.

A cinegepir napkeltétől napnyugtáig pihenés nél

kül hordja a táplálékot. Ilyenkor a leghat noeebbek.

A fiatalok 2 hét múlva önillóak lesznek, kezdik 

fészküket elhagyni.'
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7. kép 

Hang: "Vizparton, a ,dasokon él a függócine ;e. 

Nevét a fai Bakra függesztett mesteri fészkétől 

kapta." 
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Irievetitő transzparens IV. témiíhoz /111.3.2. kisérlet/ 

Téma: A házi lény 	Terjedelmes 7 lap 

1. Környezete: 

piszkos, 

meleget,napiényt kedveli. 

2. Testfelépités: 

Gerinctelen 

3 testt'.j: Sej -tor--potroh 

3 pá.r izelt lAb 

Ezért rovarnak nevezzilki 

1 pár hártyás szárny 

3. Táplálkozisa  

szájszerve kin;,ujtható - szivóka 

Csak folyékony táplálék felvételére r.lkalmas. 

4. Érzékszervei  

1 pár összetett szem - látás 
1 pár csip  - ..zaglAs 

1 pár csökevényes szárny - /rezgő/ egyensul, oz ,e 

5. Szaporodása 

teljes áttalakuls: peteyü-bAb-kifejlett rovar 

8 napig tart. 

6. Kira 

sok betegség terjesztője 

nagyon szapora - a nőstény egyszerre 120 petét rak 
- 8 nap alatt kifejlődik 

Irtsd amerre látodl 

Megjegyzés: A fólialapok az alábbi bontásban kerültek egymásra: 

1. lap: az aláhuzással jelölt fő v'zlatpontok 

2.-7.1ap: az egyes v latpontok alá tartozó ki-

egészit4sek. 
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Irásvetitő transzparens V. témíhoz /III.3.2.ki:;érlet/ 

Téma: A keresztespók 	Terjedelme: 14 l--,p 

A feldoleoz's módja: ösezehaeonlití,s a h'zi léggyel 

1. Előfordulási hely 

Házi légy 	Keresztes pók 

napf?nyes,meleg és 	 erdőben,hé,zek mellett 
piszkos helyeken 

2. Leir'suk  

3 testtáj: fej-tor-potroh 	2 testtr j: fejtor-potroh 

3 p .r 1i  b 	 4 pá,r lá,b 
rovar 	 pókféle 

3. Érzékszerv  

1 pár eski 
1 pár rezgő 
1 pá.r összetett szem 

4. A hálószövős eszközei  

8 db pontEzem 

ezövómirit,yek 
3 pír szövőszemölcs 
szövőkarmok 

5. T>.pl Ukoz is  

bzivóka 	csá.prigó+méreg 
folyékony tipllék 	ragadozó életmód 

6. SzaporodHí s  

pete- nyti - bib-kifejlett pete - kifejlett Allat 
illat  

teljes •ítalakul ls 	 ' talakul-ís nélkül 
növekedés - vedlés 

7. K a 	Hasznos  

Megj eLyzées A fólialapok az alíbbi bont ísban kerültek egyl, : sra: 

1.lap: az alihuzí.ssal jelölt lő v í.zlatpontok 

2.-14.1ap: az egyes vízl«tpontok alá tartozó ki-
egészitések /pontonként 2 fólia- külön 
a keresztexpók és külön a hízi légy oda 

tartozó jellemzőivel/ 



2. kép 
• 

• 

\A  1 
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Szinkroriizilt diaEorozat V.tém'íhoz /III•3•2.kisérlet/ 

Tétvas A keresztexpók  

1. kép 

Ham-s "Az erdőben cét a lva gyakran l ,thatjuk a f'k iga-

in a keresztexpók nital előtt hflót, olykor me.-

gó,t as Állatot is. HIzak mellett, ist llókban is 

gyakran szó M.iót a keresztexpók." 

Hang: " A kere:,ztespók nem rovar, izelt libainak szima 

nem 6, hriem £3. i este fej torból és potrohból i,ll ,  

A potrohon l4tható vil4gos,kereezkiaku rajzolat-
ról kapta a nevét." 



-- 

}an,:: "A kereszteenók a t4plilékul Ezo1e - ló rovaro',  t hí- 

lúj "vr:1 i:otja msg." 

Hang: " Ezt a eeod ,latos k'í::dimnnyt a potrohban levő szö-

vőmirigyek váladékival szövi. A szövőEzemölesö-

kön kereeztUUl kiboce ított v 4 111d-k a levegc,n *neg-

ezil írdal." 



 -~ •: `^, 
~ :r  

r  

rs  

. ~  ~~~~~~ ' 	 • 

—1 F 1- 

5. t, . 7. kip  

" Az igy ki s.-

rnm13 ezernyi  
finom ez lat  

a pók a  libai  
végién levó  
szövőkarmokkal  
sodorja össze.  
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J . 

Hang: • 
"Ha elkéLziil.t 

ahr-1ló, apók 

lesben íll. 
Amikor rovar 
repi,il a hilóbe 

előrohan, mér-

gező v ilad;kó,- 

val megbénitje 

libaival for-

gatja és a BEL 

vőmirigyekből 

bőven ömlő 
pókhilóval be- 

póly,lj a." 



00' 
~ 

404  
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11. kép  

n.-.n -s "Miért nem rvv_;r a kLreezteepók?  " 

12. kép  

Has "Idely testrészek vesznek részt a h ,lókötésben?"  
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A VIRÁG SZERKEZETE 
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POR .z 
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71I.2. Melléklet. 

Forrsmunk'k a III.3.2. kisPrlet "D" varifl.ciójihoz: 

1. A.E.Brerm: Az 111.itok vi1 a 

2. Lapoc:.y György:  Madarat  tollról 

3. dr Móczir L .sz16: Á1lathatSrozó II.kötet 

4. dr Móczi,r Liiszló: Képes • llatvilig 

5. S chmidt Epon: Madarakról mindenkinek 

6. Turcsinyi Ervin: Nyolclő.bu vadiszok 

7. Vertse Albert: Erdő-,mező madarai 

8. Buvi.r zsebkönyvek sorozat: Madarak 

9. Ur'nia - :(11a.tvi1'g - Rovarok 

10. Urinia - 411atvilig - MauarAk 
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VII.3.A III.3.2.kisérlet tesztje. 

1. Az alábbi 5 csoportban emlős állatok neveit olvasha-

tod. Válaszd ki azokat az emlősöket,  amelyeknek rég-

caál6 fogazatuk van! Karikázd be annak a csoportnak 

a betűjelét, amelyben találhatók! 

A/ házijuh 	B/ házisertés 

házinyul 	16 

szarvasmarha 	kutya 

C/ házimacska 	D/ házijuh 

egér 	patkány 

házinyul 	egér 

E/ házinyul 

patkány 

egér 

2. A patkányok zápfogai gumósak. 

A  következő  mondatok közül csak egy magyarázza helye-

sen ennek okát. Karikázd be ennek az egy mondatnak a 
betű jelét ! 

A/ A patkányok zápfogai gumósak, 

mert magokkal táplálkoznak. 

B/ A patkányok zápfogai gumósak, , 
mert mindenevők.  

C/ A patkányok zápfogai gumósak, 

mert növényevők.  

D/ A patkányok zápfogai gumósak, 
mert husevők.  

E/ A patkányok zápfogai gumósak, 
mert rovarokkal táplálkozik.  
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3. Az egér farka hosezu. 

A tanár néni megkérdezte a gyerekektől, hogy miben 

segiti ez az egeret? 

A/ Pista azt válaszolta, hogy a tál ék ozódásban.  

B/ Péter azt válaszolta, hogy a tapogatásban.  

C/  Éva  azt válaszolta, hogy a szaglásban.  

D/ Gyuri azt válaszolta, hogy az egyeneulyozásban.  

E/  Mari  azt válaszolta, hogy az evésben.  

Kinek volt igaza? Csak a megfelelő betűjelet karikázd 

bet 

4. Az egér kártékony állat. 

A következő mondatok közöl csak egy magyarázza helye-

sen ennek okát. Karikázd be ennek az egy mondatnak a 

bet ü j e lét ! 

A/ Az egér kártékony állat, mert sokat eszik.  

B/ Az egér kártékony állat, mert megf ol t j a a tyuk ot .  

C/ Az egér kártékony állat, mert betegségeket 

terjeszt.  

D/ Az egér kártékony állat, mert mindent mográg +  

E/ Az egér kártékony állat, mert nagyon szapora.  
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5. Az alábbiak közöl mi az, ami hasonló a házinyulnál 
és  a  patkánynál? 
Karikázd be a megfelelő betlit, 

A/ Pikkelygyürüs farok 

B/ Gumós zápfog 

C/ Rágcsáló metszőfog 

D/ Hosezu fül 

E/ Hasitott ajak 

6. Vannak állatok, melyeknek kicsinyei vakon jönnek a 
világra. Az alább felsorolt állatok között azonban 
van egy olyan is, amelynek kicsinyei nem vakon jön-
nek a világra. 
Karikázd be ennek az állatnak a betiijelétl 

A/ Házimacska 
B/ L6 

C/ Egér 

D% Házinyul 

E/ Patkány 
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7. A patkány veszedelmes betegcégeket terjeszt. 

Az alább felsoroltak közül mi ennek az oka? 

Karikázd be ennek betüjelétl 

A/ Mindent megrág. 

B/ Nagyon szapora.  

C/ Rejtett életet él. 

D/ PikkelygyUrUe farka vim . 

E/ Környezete ezennyee. 

8. Véleményed szerint évente hány kicsinye születik 

az egérnek? 

Karikázd be a megfelelő betilt! 

A/ 1-2 

B/ 4-5 

C/ 5-6 

D/ 20-40 

E/ 50-70 
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9. Az alábbi állatok köztű melyiket szokták gyógyszer-
kieérleti célokra felhasználni? 
Karikázd be ennek betűjelét! 

A/ házieert és 

B/ vándorpatkány 

C/ egér 

D/ házi patkány 

E/ fehér egér 



A 

D 
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10. Jancsi a parkban ülve figyelte, amint egy madár 

magokat •fedeget, pattintgat csőrével. Az alábbi 

rajzok kiitül melyik ábrázol olyan csórt, amilyen 

ennek 1 !'udárnak ian? Karikázd be ennek betűjelét! 

11. A következő sorokban gerinces állatok neveit ol-

vashatod. Válaszd ki azt a sort, amelyben csak ma-

darak vannak! Karikázd be ennek betli jelét ! 

A/ Postagalamb, házisertés, patkány, házi-

kacsa 

B/ Szarvasmarha, fecske, házijuh, 16 

C/ Házityuk, házing ul, házilud, veréb 

D/ Széncinege, pulyka, házigalamb, gyr;ngy-

tyuk 

E/ Kutya, veréb, házimacska, egér 
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xx A*:  *LAW  fq200p31 téplálékok ktfzia válassd ki, 
:milAy* s teXtelre legfontosabb táplélékal 8arikásd 
be ennek bAtii j el ét t 

A/ Buzaeiem 

B/ Cseresznye  

C/ Szalonna 

D/ Boyar  

$/ Béka 

13. A  következő  mondatok a fecekéről szólnak. Melyik 
igaz köztiluk? Karikázd be ennek betujeléti 

A/ A fecske állandó madár. 

B/ A fecske gyomirtó madár. 

C/ A fecske legfontosabb háziszárnyasunk a  

D/ A fecske vici szárnyas. 

E/ A fecske fészeklakó madár.  
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14. Karikázd be azt a betöt, amelyhez tartozó mondat 

igaz? 

A/ A veréb állandó madár, mert évent4 több-

ször is költ. 

B/ A veréb állandó madár, mert mindig a fész-

kében öl. 

C/ A veréb állandó madár, mert télire nem 

vonul melegebb vidékre. 

D/ A veréb költöző madár, mert fiókáit a fész-

ken kiviil is eteti. 

E/ A veréb költöző madár, mert hosszu, kes-

keny szárnya van. 

15. Az alábbiakban a fecske és a veréb néhány közös 

tulajdonságát olvashatod. Ezek között azonban van 

egy olyan is, amely csak a fecskére jellemző. 

Ezt jelöld meg! 

A/ Énekesmadár 

B/ Fészeklakó 

C/ Költéssel szaporodik 

D/ Hasadt csőre van 

E/ Fészket rak 
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16. Élővilág órán a gyerekek vitatkoztak. 

Jancsi azt mondta, hogy 

♦/ a veréb lába gyenge, 

ezért a földre oeak ritkán 

száll le. 

Pieta azt mondta, hogy 

B/ a veréb lába erde, 

ezért könnyen ezökdéceel. 

Jóska azt mondta, hogy 

C/ a veréb lába pároa ujju 

oetílköe láb, 
ezért biztoneágoean jár a 

földön. 

Kati azt mondta, hogy 

D/ a veréb lába gyengén fejlett, 

ezért csak tipeg a földön. 

Zeuzai azt mondta, hogy 

E/ a veréb lábai rövidek, iz-
mosak, uezólábak, ezért 

ügyetlenül mozog a földön. 

Hely iktiknek volt igaza? 

/Cenk a betűjelet ird ide!/ 
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17. ♦ következő ábrák faroktollakat ábrázolnak. 
Melyik ezek köstil a verébé? 

Iarikázd be a Qegfelel6 bettijeletl 

B 

D  



- 182 - 

18. A most következő 2 oszlop közül a baloldalon nő-

hány madarunk van felsorolva, a jobb oldalon pedig 

fészkeik olvashatók. A sorrendet azonban felose-

réltük. 

Kösd Össze egy vonallal a madarakat és a nekik 

megfelelő fészket! 

1. partifecske 	A/ sárból készült fészek 

2. házityuk 

	

	B/ homokos, folyópartba 

vájt üreg 

3.  házigalamb C/ kócból, szalmából ké-

szölt fészek 

4.  házi veréb D/ due 

5.  füsti fecske E/ baromfiól 

19. Hol tölti a fecske fi telet?  

Karikázd be a helyes választ! 

A/ A fészkében 

P,,/ Madáretetóben 

C/ Afrikában 

D/ Parkokban 

E/ Erdőkben 
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20. Mivel táplálkozik a széncinege? 

A/ FUvel 

B/ dyomnövériyek magvával 

C/ Békával 

D/ Hulladékkal 

E/ Rovarokkal 

Barikázd be a helyes válass betUjelétl 

21. Miért erős, karmos a azénoinege lába? 

♦/ Azért, hogy a földön J61 tudjon járni. 

B/ Azért, hogy a vizben j61 tudjon uezni. 

C/ Azért, hogy a levegőben j61 tudjon repülni. 

D/ Azért, hogy az ágakon jól meg tudjon kapasz-
kodni. 

E/ Azért, hogy j61 tudjon szökdéoselni. 

Karikázd be a helyes válasz betüjelétl 
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22. Moot 5 madár nevét 
v alamennyi él'•land6 
betű jelét, amelyik 

olvashatod. Egy kivételével 
madarunk. Karikázd be annak 
nem az! 

A/ Házigalamb 

B/ O"eti fecske 

C/ Széncinege 

D/ Y*réb 

E/ EW!hud 

23. Miért ha znoé ,madár a ezéncinege? 
Az alábbiak ktikiil karikázd be a helyes választ! 

41 Azért, Aert irtja  ,as: égereket. 

EB% <A siittj , 47011: hui3:7st Yeihaii' snálhat 6 táplál- 
- 

*ért, mert megeszi a gyomnövények mag-
ját. 

1D%'Aiért;, mert megeszi a konyhai hulladékot. 

art Azért, mert pusztitja a rovarokat. 
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2(4. A*  al: b°.bi  tulajdonságok 	vélae:zd ki azt az  
egy,`.Olamely a  cinegefiéké:kra illik!  

A/ Szdrtis.ek  

B/ T ol ias ok  

C/ Fejlettek  

D/ Csupaszok  

E/ Pihések  

25.  Navel etetlnéd télen, a madáretetóben a ezéncine-
gtlft :!  

1ritaetzd koi és  karikásd be  az alább felsorolt ele-  
e4g-Sk kaü,zdil a e  zámukra le:g.j obbat  t  

1~ Á`s;tiat att kenyér  

B% t%n1►,őr:m:aszea  

~Ó% 8eá1  orma d+s!rsb;r:ák  

D}'/, '" War*  

Ey/ B:us'se zem  
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26. Mennyi rovart képes megenni egy nap egy szén-
cinege? 

A/ Naponta egy-két rovart. 

B/ Naponta testsulyával egyenlő rovar-

mennyiséget. 

C/ Naponta testsulyánál kétszeresen több 

rovarmennyiséget. 

D/ Naponta öt-tiz rovart. 

E/ Naponta tiz-tizenöt rovart. 

27. Milyen  fészket kedvel leginkább a széncinege? 
Karikázd be a megfelelő válasz betüjelétl 

A/ Gallyakból összetákolt fészket 

B/ Kócból, szalmából készült fészket 

C/ Faodút 

D/ Sárból összetapasztott fészket 

E/ Nádon függő fészket 
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28. Az alábbi ábrákon a megfelelő betűvel jelbld 

meg, hogy hol található az ábrán 

a légy 	A/ ezeme 

B/ ezivókája 

C/ karma 

D/ rezgője 

E/ tapadókorongja ? 

29. Minek a eegiteégével táplálkozik a légy? 

Karikázd be a megfelelő betűt t 

A/ Ceápja 

B/ Lába 

C/ Tapadókorongja 

D/ 3zivókája 

E/ Rezgője 
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30. Az alábbi meghatározások a légy rezgőjéről szól-

nak. Válassd ki közülük azt, amelyik igaz! 

A/ A reze a légy elsó pár szárnya. 

B/ A rezgő a légy fején levő szaglószerv. 

C/ A reze a légy második pár szárnyának kis 

maradványa. 

D/ A reze  a légy fején levő Csáp. 

E/ A rezgő a légy lába végén levő karom. 

344  kiért nappali állat a légy? 
Válaszd aki de  jelöld meg a legpontosabb magyaráza, 
t ot 1 

A/ Yent éjszaka alszik. 

B/'*itt nappal táplálkozik, mászkál. 

.0 *Ó244 ,éjszaka nem zümmög. 

"D/ Mart coak nappal repül. . 

kr$140 oast világosban a:epked, táplálkozik . 
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32., ,Az alé<bbiakban a házi légy fejlődésének főbb ezaka-

szait olvashatod. De a sorrendet 4 esetben feloze-

rélttik. Válaszd ki azt az egyet, amely a helyes fej-

lődési sorrendet jelöli! 

♦/ lárva - pete - báb - rovar 

B/ báb - lárva - pete - rovar 

C/ .bab - pete - lárva - rovar 

D/ pete - lárva - rovar - báb 

E/ pete - lárva - báb - rovar 

X33. Miért' (t'ud a légy még a mennyezeten is bizt onságo-

e_6 m $kélni? 
Jelőld mag a helyes vá1aozt!I 

A/ Mert 6 lába ván 
B/ kert szárnyai sagitik az egyensulyozásban. 

C/ Mert lábai végén tapadókorongok vannak. 

T/'-.Mént lábai végén karmok vannak. 

11/,,"$ert: kis teste van. 
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34. A légy betegségeket terjesztő, kártékony rovar. 
Ni ennek az oka? Jelöld meg a helyes választ! 

A/ Válogatás nélkül mindent megeszik. 

B/ Állandóan ceipi de  zavarja az embert. 

C/ Mérgező váladékot bocsát ki. 

D/ Szennyes tárgyakról felszedi és továbbitja a 
kórokozókat. 

E/ Petékkel szaporodik. 

35. As alábbi tulajdonságok köztű melyik jellemző a légy 
szemére? Karikázd be a megfelelő betűt! 

A/ Éles 

B/ 0aszetett 

C/ Vak 

D/ Érzékeny 

E/ Hólyagszerű 
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36. ♦ légy nagyon ezapora. 
Egy légy május 1—t61 szeptember 1--ig hényezor peté-
zik? 

A/ Kétszer 

B/ Hatszor 

C/ Tizszer 

D/ utvenszer 

E/ Nyolcszor 
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37. Pejezd be helyesen a mondatot! 

Karikázd be a helyes mondat betűjelét! 

A keresztespók nem rovar, mert 

A/ 8 lába van 

B/ nincsen szárnya 

C/ nem kártékony 

D/ nem repül 

E/ petékkel szaporodik 

38. Az alábbi megállapitások köztit karikázd be azt, 

amelyik nem helyes! 

A/ A keresztespók lába izekből áll. 

B/ A keresztespók lába végén szövőkarmok 

vannak. 

C/ A keresztexpóknak 4 pár lába van. 

D/ A keresztexpóknak 3 pár lába van. 

E/ A keresztespók lábaival hálót sző. 
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39. Az alábbi ábrán a keresztexpók látható. 
Betűkkel megjelöltük legfontosabb testrészeit. 

Ird a betűk mellé a testrészek neveit! 

   

A 

  

   

B 

  

   

40. Most néhány megállapítást olvashatsz a pókról. 

Ezek között azonban egy olyat is találsz, amely a 

légyre is vonatkozik. Melyik az? Karikázd be a 
megfelelő betűt l 

A/ A keresztexpóknak potroha van. 

B/ A keresztespdknak pontszeme van. 

C/ A kereeztespdk hálót készit. 

D/ A keresztexpók hátán keresztalaku rajzolat 

van. 

E/ A kereeztespők hasznos állat. 
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41. Fejesd be helyesen az alábbi mondatot ugy, hogy be-

karikázod a megfelelő folytatás betűjelét! 

A keresztexpók hasznos állat, mert 

A/ hálót kéezit 

B/ mirigyváladékot termel 

C/ mérget cseppent áldozatába 

D/ gubóval védi a petéket 

E/ rovarokkal táplálkozik. 

42. Moat a hálókészitéa főbb szakaszait olvashatod. 

A leirt szakaszok közöl azonban egy nem helyes. 

Melyik az? Karikázd be! 

A/ A szövőmirigy váladékot termel. 

B/ A váladékot a szövőszemölcsön keresztül 

kibocsátja. 

C/ A kibocsátott váladék a levegőn megszi-

lárdul. 

D/ Majd a pók csáprágójával fonalat sodor. 

E/ Végül lábai végén levő szövőkarmai se-

gitség?vel fonja a hálót. 
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43. Mi történik a kis pókokkal, miután kikeltek? 

A/ Bepólyázódnak. 

B/ Szakaszosan átalakulnak. 

C/ Gubó védi őket. 

D/ Átalakulás nélkül fejlődnek. 

El Bábokká alakulnak. 
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A III.3.2. kiLérlet tes$tjcinek helyes rnegoldisa: 

1./ E 26./ B 

2 ./ B 27./ C 

3./ D 
28./ D 

4./ D 
A 

5./ C B 
6 , / B C 

7./ E 
E 

29./  D 
8./ D 

9./ E 
30./ C 

31./ E 
10./ A 

32./ E 
11./ D 

33./ C 
12. / D 

34./ D 
13./ E 

35./ B 
14./  G 

36./ B 
15./ D 

16./ B 
37./ A 

17./ E 
38./ D 

18./ 1H 39./ A/fejtor 

2E 
B/potroh 

3D 
C/szöv8ssemöloe 
D/oe4prigó 

4C  E/izelt 14b 
5A 

19 ./ C 
40./  A 

41./ E 
20./  E 

42./  D 
2L./ D 

43. / 
22./ B 

23./ E 

24./ D 

25./ C 



A/Porzó 	D/S:::ír 

B/Tezmő 	E/iziromlcv41 

C/C3észelevcí.l 
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VII.4.A III.3.3•kisérlet tesztje. 

1.A kertész miből 61lapitja meg,hogy sok vagy kevés virág 

lesz—e a ftán tavadszal? 

A/A fatörzp vwitagságáből 

P/Az ágak 'vzzrnából 

C/A rUgyel ' ozwntíból 

D/A fa koronríjából 

E/A fa életkorából 

2.Az alábbi ábra a virág ró&zoit éri azok elnevezőseit mutat-

ja.lyd oda az egyes réazek méllé a megfelelő elnevezóaek 

betli j eleit 1 
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3./A virág, 5 alkotórészéből jelöld meg azokat,amelyeket 

ivarleieleknek hivunkl 

,A/ Ceóoze1ev41 

B/' Termő 

C/ Szúr 

D./ Sziromlevól 

Porzók 

4./Kinék adnál igazat 5 gyvrok vitríjtíban? 

A/ Annak,aki azt mondja,hojy 
a nektár nem máo,miiit cukor? 

B/ Annak,aki azt u1onJja,bogy 

a nektár a virág h,orn'iuo? 

C/Annak,aki azt mondja,hogy 

a nektár nem mán,m.in t virúL;por? 

by  Annak,aki azt rnoiidjn,hogy 

a nektár nem más,m.lut a virág ódea nadve? ; 

F/ Annak,aki azt mor u l j n, lioL;y 

a nektár nem máa,mint m6z? 
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5./ Hány virág sziikaégee ahhoz,hogy egy termés létre-

jöjjön? 

A,d 1 

B/  Legalább 2 

C /, Egy sem 

ll/,Jok 

1},l Legalább 3 

6. tért szükséges a megporzás? 

A/ Azért,hogy a virágpor lehulljon a virágról. 

B/Azért,hogy a méhek táplálékhoz jussanak. 

C/ hzért,hogy a virágok szépek legyenek. 

D./ Azért,lrogy le ne fagyjanak a virágok. 

L/Azért, hogy termós f e j uödj ön a tezmöből. 

Karikázd bo a helyes vá_taozti 
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7./Most a méheknek 5 elnevezését olvaoha tod.Ezek közül 4  

olyan  méhet  jelöl,amelynek azonoa a feladata 'nza alá  

azt az egye 4t,,amelynek más feladata is lehet!  

A/.  Wézolő méh  

10/ Háziméh  

C~  kijár  mé h  

D/, Gyü  j  twnéh  

E/  Dolgozó  méh  

Q./Ez a feladat a háziméh jellegzeteo teatréozeit tartalmazza.  

Azonban van közöttük egy,amelyik nem a háziméhre jellemző.  

Melyik az?  

A/ Fejtor  

B/ Hártyás szárny  

C/ Nyaló-ezivó szájszerv  

D/ ízelt láb  

E/ Potroh  

9./ "A héziméh rovarmert ...."  

Az alábbi indoklások közül .jelöld meg a helyeset!  

A háziméh azért rovar,mort A/ 4 pár lába van.  

B/ 3 pár lába van.  

C/ petékkel szaporodik.  

D/ megporzást végez.  

1:/ potroha van.  
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10./ Az clríbbi iíbránbetilkkel jelültak mac a háziméh egyes  

ezepveit.Ird a battik mel.l6 ezeknek a szerveknek a ne--  

vei': t 

l. /  
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11./Mont 	meg6l1npi tant olva3lia tréz a  mohanyával kapceo- 

latban.A. onban közüliil csak e tly igaz.Válaozű Ici melyik az!  

A/  Egy cealáclban több anya van.  

13/ .1z aiiya mezt vesz a mej;porzúobrnn.  

G/ Az  anya is kirepUl a kaptárból.  

D/ A;; anyának a szapori ,ósban van szerepe.  

E/ A nogtcrm6koiiyitós az anya feladata.  

•  

B 
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12./ Az alálobiakbán a háziméh fejlődésének főbb azakaszait 

olvaehatod.Dio a sorrendet 4 esetben felcneréltük.Vá- 

laezd ki azt laz egyet,amoly a helyes fejlődési sorren- 

dot jolülii 

A/ Lárva-pete-báb-kifojlnIt rovar 

D/ Báb-lárva-pete-kifejlett rovar 

C/ Báb-pete-lárva-kifn,j : e t L rovar 

D/  Pete-lárva-kifejlett rovar-báb 

i/ Pete-1h'va-báb-ki fajlett rovar 

Miért veszedelmes az ember daácnAr  i  a méh fullánkja? 

A/, Azórt,mort könnyen kinzakad a méla testéből. 

B/ Azért,mert horgok vaunak rajta. 

C/, Azért,mert szur é:11 mérgez egyszorre. 

D/ Azért,mert vi:izice t,íu t okoz az embernek. 

jt 4zért,mert kiszakadása után a méh elpusztul. 

14./Mi nem jellemzi a méh szájozervét? 

A/ Rágó szájszerv 

B/ Csőalaku 

0/ Folyékony táplci ék felvételére alkalmas 

D/ Segítségével fc.lazivja a táplálékot 

E/ Ezen keresztül cooppenti a sejtekbo a kész 

mézet. 

A felsorolt mogállapitánok közül válaszd ici az egyetlen 

nem jellemzótl 
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15./ Maet a mózkée zitée fonLo:;rAbb szakaszait olvashatod 

időrendi eorrendbon.A ie.irL szokaozok közül azonban 

egy ncrn  h!!13 , r,r.Mel,yik ;iz 

A/ A házimáJ:i a vinía;porl.•a ny.íl:a  o.r+•ppent. 

J3/ A noktúrt azajazervóve:k f.(.:7.7z:ivja. 

C/ A szájból a nektár a mézhólyci,•i,;r 

D/  A mózhólya gban a nektár mézzé  

!✓/ A  rnegórett mézet a dolgozók a sejtekbe 
.helyezik. 

16./ A  most  következő 2 oszlop közül a baloldaliban fel-

soroltuk a m6h 5. azervót,a jobboldaliban pedig azt, 

hogy mi jellemzö ráju ►c.A sorrendet azonban felose-
ró l tiik. 

Kösd össze egy-egy  vonallal  az ea;,yeJ ElzerveJcet és a-

zok jellemzőit'! 

1/Kosárka 	2/ Twn:4d(íuzex'v 

2/1vlQregmiri,.;: 	Ji/ Viasztermolő szer,y 

3 /Potroha;;/iirii 	,;/ A móz tárolóhelye 

4/Fullánk 	:./ !:óregtorwelő szerv 

5 ./Móz1 uí]. ya(S 	1./ A  virágpor gyüj tőhelye 
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17./ Mi a 14p?V41 :ázd ki  a  pontos merhatározástl  

A/ A 	belső szerve  

B/ A hazirnáh lakóhelye  

C/ IIa pzögletit kgmráceka  

D/ Vioazaejt  

1:/ IfaXezögletü via3zuej tok iiuozo3s5g©  

18./ A házimák 	felsorolt tulajdoneieni közill melyik  

jellemző , a, názilógyre 9.a?  

A/ Családokban ál  

,1I'/ Cnőalaku,nyalb-szivó sziíjcizo!•vo van  

C/ T ,•l,jes átalakuláaa van  

li  / Lc,kríhol .  yo a  kap tAr  

~~ , rllrj4npzi rovA  r  
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A III.3.3. kisérlet tesztjenek helyes megold .sas  

1./ C  

2./  A, B, E, C, D  

3./ B, E  

4./ D  

5./ B ?  

r~ . 	 E•  

7 ./ B  

,;./ A  

9./ B  

i.U./ A = mézhólyag  

B = ko s•írkat  

C = f  allAnk  

)) = nyaló—szivfi sz'j szerv  

E = tor  

11./ 1)  

12./  

C  

14.7 A  

15./ A  

16./ 1E, 2D, 3B, 4A, 	5C  

17./ E  

13./ C  
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VII. 5. sz. melléklet. 

A III.3.2. kisérlet csak filmben elhangzó inform'ciói. 

1. téma: Az egér és a patkiny  

A filmben meglevő, a könyvben azonban közvetlenUl nem tal é.l-

ható informíciók: 

1./ "A házi egér nem azzal tesz k±rt, amit megeszik, ha- 

nem azzal, hogy vilogatis nélkiil megr ,g mindent." 

2./ "Pincékben, ezennyvizcsatorn1kban tenyészik a vndor-

patkény. Piszkoe környezete és trSplUkozé.smódja is 

oka annak, hogy betegségeket terjeszt." 

3./"Az egerek é6 patknyok között nagyritk "n el'3fordul 

egy-egy fehér szinti péld'ny. Ezekből tenyésztették 

ki a fehér egereket ős patk4nyokat." 

Hires gyógyszeriparunk sok betegség ellenszerét kieér-

letezte ki a fehér egereken. 

Orvosok, vegyészek, élettani kutatók oltj '.k, operl-

j ik, boncolj'k a fehér egereket és patk nyokat, hogy 

az ember és az illat egészségét óvni tudjk." 

2. t írna: A veréb és a fecske  

1./ "A verebek fészküket kócból, szalmából készitik." 

2./ "A parti fecskék kedvelt fészkelési helye a löszös, 

ho %okos folyópart. Fészkiik egy 50 cm-es Ureg mélyén 

van." 

3./ " A fecskék szetember elején gyillekeznek, majd v 'n-

dorutra kelnek. 

- A fecskék Afrikba v'ndorolnak. 

- A veréb azonban télen is itt mal ad." 
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3. téma: A cines»k 

1./"Az ember leghasznosabb :. ee;it a a cinek 	 

t 1en _nehezen tal'.lj "á.k meg a fik fagyott 

kérge alatt meghuzódó rovarokat, Eleségi.ik:olajos 

magvak, szalonna és faggyudarabkík." 

2./ "A cinegefiók ok fal okok, csupaszok." 
3./ "A cz = ncinege naT;oiita testsulyival eLyenlő ro-

varmenny iséget I.usztit." 

4./ " 	erős, karmos l.b íval kitiin5en kapaszkodik." 

4. téma: A házi légy  

Nincs film. 

5. téma: A keresztes ;ók  

1./ A keresztespók a potrohín levő vil•ígos,kereszt- 

alaku rajzolatr61 kapta a nevét." 
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