
A tanulói aktivitásról. A tanuló aktivitásának biztosítása az oktatási módszerek helyes fel- használása és a tanitási órák jobb szervezésével. 



tivltásra nevelés« egyike a legfontosabb pedagógiai 
feladatoknak• isikor ásókról a tulajdonságokról, jel
lemvonásokról borisélftak, amelyeket a ssoolallsta tár
sadalom Jövendő állaspolgáraiban nevelés utján ki aka- 
ruok alakítani» - akkor alsó helyen as alkotó oktlvi- 
tást osoktuk megemlíteni. A tanulók aktlvlaálásáaak 
o serepe abban van, hogy ró a sínt növeli as ok totó-ne- 
velősünk® hatékonyságát, másrészt segít a tevékeny, 
eeolekvu enber easaónyének megvalósításában. Mély tár
sadalmi okai vannak tehát annak, hogy iskolareformunk

előtérbe helyeste, amikor leosögestet Pedagógusaink 
as oktatás és nevelés Jobb ada söreivel érjék el, hogy 
s tanulók teljes aktivitással vegyenek részt as órá
kon, a tananyagot megértsék és alkalnasnl tudják*.

Es s raagysrásata annak, hogy as elsült egy-leét év 
folyásén • óe minden blsonnyal aég JÓ darabig - elmé
leti és gyakorlati sonkát végső pedagógusaink egyre 
nagyobb csoportját foglalkoztatja as s kérdés, hogy

és hogyan lehet sínél eredményesebben megoldani as 
Ifjúság alkotó aktivitásra való nevelését.
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X.

A tanulok aktlvlsáláaának kérdése nsa t tizocialis- 
ta pedagógiában merül fel elássör. A haladd elméleti 
és g y a k o rla ti pedagógia ralndenJnrr nagy súlyt helyesett 
os oktatásban a tanulók aktiTlsá&ára.

Már mi ókorban la lehet táUUtowl as aktivitásra 
való törekvéssel. la ókori klna nevelése pl* órásén 
gyakorlati jellegű volt* Xen elvont élné lett t erköl- 
esi tanításokat, hanaa kifej esetten gyakorlati erköl- 
esi szabályokat, helyes életrendre vonatkozó tanításo
kat foglalt magában. Am ó k o ri Kínában arra neveltek, 
hogy as ifin a társadalmi gyakorlatban találja meg a 
helyét és a földi életben a boldogságát, növelésük 
alapelve as aktivitás volt. ¿rdeeaee est klhaagsulyos- 
ni asért la, mórt sás ókori népek nevelésében pl* as

találkozunk. As Indiai nevelés célja, hogy aeggyósze 
as Ifjút a földi élet értéktelenségéről, távol tartsa

sá szoktassa a tétlen elmélkedésbe*» a vallásban való

kikapcsolása jellemezte as athéni oktatás módszerét is* 
A gyermek csak as iskolában tanult és csak olyan módé», 
hogy a tanító minden lépésénél útbaigazította. Minden 
tárgy tanításának a lényege as volt, hogy a tanító as 
anyagot elmondta és a tanulók addig reprodukálták, 
máig folyékonyán nem tudták.

korban is as Iskolák skolasztikus szeniélete ellen, 
amelyre as oktatási eljárások mechanikus volta volt 
jellesksá. A tani tő és tanuló viszonyát pedig mm jelle
mezte, hogy a tanító beszélt, magyarázott, tollbamon
dott, - a tanuló pedig hallgatott, figyelt, befogadott, 
jegyzett* Az elsajátítás f S  formája a Magolás volt. 
Sajnos, ae a szemlélet nemen ide a feudalizmus lakolá-
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Ira volt Jellemé, honéra tovább élt a pedagógiai gyakor
latban ai uj körben is, - sét több vouatkox'obm napja
ink iskoláiban la »eltalálható« Haladó gondolkoslsn 
pedagógusaink asért méltók lé1 szavukat esen Iskolai 
saanlélet ellen, sert látták, hogy a tanulók aktivi
zálásának megoldásától nagymértékben függ as oktató
nevel ősscHika magánabb estin vonalra való meléoe. Sadták, 
hagy as eredaónyee oktatási»* feltétlenül esUk&éges a 
tanulók önállóságának és aktivitásának fejlesztése.

á rensssanss nagy pedagógiai élnél kodéi késül xsag 
kell említeni Rabelais /U9C-1553/ és Montaigne A 533- 
1392/ síévét. Mig as egyhásl iskolák a gyónnak öntevé
kenységét, aktivitását teljesen kisírták as iskolából 
és megelégedtek a aeehanikus súékentbevéiéesd, ad
dig a renessooss e tádntetbesr is fordulatot hoaott.
Hint ahogyan a tudományban a dogmtissust kiszorítja 
a tormásáét szabod megfigyelése, a kísérletező, a té
nyek és adatok gyűjtése - ugyanagy as oktatásban is 
a verbalisas», a magolás helyébe a gyesnek önálló gon- * 
dolkosása és tapasztalatazersóae lép* liabelala a 
"Gargantua és laatsgruel* «• szatirikus regényében 
Gargantua uj nevelésében a legfontosabb elvnek as ak
tivitást ós s szabadságot tekinti. Montaigne életre
való, gyakorlatias oktatást kíván és ennek legjobb 
módszerét a küzvotlaa zaegflgyoloobm, a tapasztaláa- 
baa ée as utazásokban látja. Olyan oktatási nód&serek 
alfcnlmsrtgát kívánta, amelyek a gyerask Öntevékenyéé— 
gátv nagyobb mértékben építőnek, est az öntevékenysé
get Jobban kihasználják.

ás újkor pedagógiai elaélkodéi közül - hacsak a 
legrepresentánsabb képviselőket mii tea la ások közíll, 
akik a gyermeki aktivitás kérdését nagyon fontosnak 
tartották • asg kell műteni Coaentus A 592-1670/»
Jjock© A632-17G*/, íiolvotius /1715-1771/, Diderot 
A713-1784/, Jiouasean A712-1778/, Pestaloaai A 746- 
1827/, ftföbel A 7 82-1852/, openoer A820-1103/, Oson 
A771-1858/ és O sinsskiJ /1824-1870/ nevét.
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cnatmin* azt kívánja, hogy a skolasztikus iskolá
nak * mechanikus csalóké zetro támaszkodó verballsmuse 
helyébe a gycCTrtt flaállö taposstolatszorné&érm táaaas- 
kodc 4a a gyérnek értelmét foglalkoztató támlás lépjen. 
A tanításban a tanulónak magának ball látnia* Satum* 
hasonlítania* gondolkodnia és azt, amit megismert -
ni Imi íwwml * .

óockB as oktatás módszerével szénben mindenekelőtt 
azt a követelményt támasztotta* hogy a gyermekben kelt
sük fal aa érdeklődést as egyes tantárgyak Iránt, mu
tánsok meg nekik ások hasznosságát* tegyük ásásokra as 
Ismeretek megszerzését mentol könnyebbé* kellemesebbé* 
has «álluk ki a gyermek öntevékenységét. Sagy ügyeimet 
fordított a gondolkodás fejlesztésére.

ilelvctlus nagy Jelentőséget tulajdonított a gyeraak 
aktivitásának, Öntevékenységének és hangsúlyozta a 0se
gélyes tapasztalat ériéi szerepét.

Diderot aat kívánta, hogy alkalmazkodni kell a gyer
meki termésséthes, serkenteni kell a gyermek öntevékeny
ségét, szemléltetoen kell Őket tanítani.

Doosseau módszertani elvei elsősorban a gyermekek 
öntevékenységének* aegügyelóképessógének, kutató cael- 
lanénok kifej lesstésőre Irányulnak. Zoláié ldéaetoket 
közöl igóston György Bousaeau kall-Jóból • Eousoeeurél 
eaélé megemlékezésében, /Megjelents könaev&lós 1962. 
évi 12.ea./ • annak bisonyitáaára, hogy túlzásai és hi
bái ellenére Bouseeeoaak aa is helytálló és felhasz
nálható elvi megállapításai, módszertani tsnáe&al van
nak a gyermeki aktivitásról. Pl.* *í4Inthogy minden, 
ami as onberi értélévé behatol* aa érzékek utján Jut 
oda, as orfceri megismerés éraéld. megismeréssel kezdő
dik* • es aa alapja as értelmi megismerésnek. Lábunk, 
kössünk* üzemünk* elad mestereink a filozófiában*.
Vagy* *Zegyétale növendéketeket figyelmessé a természet 
Jelenségei iránt s okkor kiváncsivá fogjátok tenni. 
Mialatt azonban tápláljátok kíváncsiságát, soha no 
siessetek kielégíteni. Adjatok neki kérdéseket éa



»* . . ' ■* 
hagyjátok, hadd oldja meg 8 ae a«6rt tegyen azért
tudásra, m r t  ti negaondtátok neki, fcaner? azért, ráért 
magától megértette* no tanulja a tudományt, hanem ta
lálja fel« 3a csak egyszer la helyettesítitek a gondo
latot elsőjében, nem fog többé rondolkotol, sások vé
leményének játékszerévé válik mindörökre. * Más helyen* 
"Tagadhatatlan, hogy sokkal világosabb éa sokkal biz
tosabb fogalmokat szerzünk azokról a dolgokról, aoelye- 
Im t igy magsaktól tanultaik meg, mint azokról, amelye
ket mások tanításából ismerünk. Hon szoktatjuk ilyen 
módon hozzá agyunkat ahhoz, hogy szolgaian alávesse 
nugát a tekintélynek, sót leleményesebbé válnak a kap
csolatok felfedésére, a fogalmak egybefUzésére, a szor
oztok feltalálására, aint akkor, ha átveszünk mindent 
úgy, eetilyennek kapjuk, a szellemünket a nexatörődöaség- 
ben ellanyhulni engedjük.*

Peotnloggi in nagy jelentőséget tulajdonit az lz- 
zaerotsaerzóeben a gyermeki aktivi tárnak. Azt t tani tóttá, 
hogy az érzékelésből a megismerő alany aktív tevékeny
sége utján lesz ismeret. Iskoláiban először jelentke
zik a novét megérdemlő aktív, k$zö©3Ógt munka.

arabei pedagógiai nézetében Is értékes és haladó a 
gyermek aktivitásának fokozására és sokoldalú képzésére 
irányuló követelmény, valamint a szemléltetés ée a gyer
mek önálló tapasztalatszerzése fontosságának hangsúlyo
zása.

^txmcar szintén hangsúlyossá a gyermeki öntevékeny
ség fontosságát. /Helytelen viszont, hogy a gyermek ön
állóságának hangsúlyozásában túlságosan messze menve 
szinte azt kívánja, hogy a gyermekek önmaguk teáitól 
legyenek, kutatók, felfedezők, akik könyveket alig hasz
nálva, mindent elölről kezdenek/.

fossa az oktatásban értelmes, gomdolkoztató eljárá
sokat követel, megkívánta, hogy a tanító ébressze fel 
a tanulók érdeklődését, aktivitását, támaszkodjék a 
gyerekek, öntevékenységére, alkalmazza a szemléltetés 
különféle eszközeit.
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Heinnuirii szükségesnek látja» hogy a gyermek érdek
lődését a tanitűsben figyelésbe vegyük. lülönüa réss- 
letescéggel foglalkozik a gyermekek önálló arankára való 
nevsléeóvsl.

A századfordulóban kialakult *ÜJ Iskola* mozgalom 
zászlójára a gyertaakafc igád aktivitását tűzte. As • 
mozgalomhoz tartozó iskolák aj nevelési és oktatási mód
szereikkel kívántak dolgosai. Kétségtelenül értékes vo
násnak tekinthetjük osea *aj Iskoláknak* azon törekvé
sét* hogy a növendékek öntevékenységét fokozzák, tana- 
lélkat aktív lsmeretzseraéore ösztönözzék, a megfigyelés 
és kísérlet utján való egyéni tapasztalatszerzésnek tá- 
gabb teret Juttassanak. Igyekeztek esek az iskolák az 
önálló gondolkodás, probléraaaegoldáa készségének fej
lesztésére Is gondot fordítsd. Claparede megállapítása 
ezerint ez as igazi aktivitás nea azt Jelenti, hogy a 
gyermkek azt tesznek, arait akarnak, hanem azt, hogy a 
gyermekek akarják mindazt, arait tesznek, lseknek as igen 
fontos elvi tételeknek gyakorlati megvalósításában azon* 
ben komoly egyoldalúságot találunk. Erről Ágoston György 
a követkeséket Írja* *A gyermek aktivitásának fontos 
szempontja ez *uj nevelés* irányzatában a gyermeki 
spontaneitás tulhnngaulyosádhoz, ©Italozásához veze
tett. ügyesek a pedagógus aktív, célirányos, a fejlő
dóst irányitó nevelői arankáját szinte ki akarják küszö
bölni. A pedagógusnak csak azt a szerepet szánták, hogy 
megismerj© és tekintetbe vegye a gyermek természetes 
szükségleteit, biztosítsa e szükségletek kielégítésé
nek legjobb feltételeit, és ha ezt raagtotte, akár fél
re is vonulhat*.... *A gyermekek társadalmi őatevékeny- 
Bégének helyes elve pedig a gyeraekUnkoraánysat értel
mezésében ée megvalósításában vezetett gyakran anarchi
ához, a felnőtt vezetés Jelentőségének lebecsüléséhez* 
/Ágostén Gy.* Pedagógia !*/•

As *ÖJ Iskola* aozgalomak a gyerask igazi aktivi
tására vonatkozó gondolata mindenképpen értékes - rség 
akkor is, te számos hívénél a gyakorlatban száraikra 
elfogadhatatlan módon Jutott kifejeződésre.



Ay említett ptAagqglai elmélkedik ét ¿yakor-

rjeg lehet enliteni néhány olyan nevet» akik a maguk ka*
rá ben a tanulói aktivitást illetően halaÉé álláspontot 
képviseltek. Itt mtadaoeknlótt Apáczai Caere Jánosra 
A625-1S60/, Jól Mátyásra /16Ö4-1T49/* Maróthy György
re A715-1744/, feesodlk ítámln A749-1820/ ás Sagy 
láaalára A857-1930/ gondolok. atA m m í cmm  Jánea her- 
ooaaa támadta a feadallzimum nlr csak szavakat tanító,

reália» a valóságra vonatkozó teaseretek bevezetését aa 
Iskolákba és megkövetelt«», hogy mm iskola tanítsa meg

t r ' -a* ' »

3él Mdtr£a aódsaeres elvei kősó tartozott ets a követel
mény, hogy a tanítás aa egész osztálynak szóljon, a ta
nító a táblát vegye igénybe mindegyik tárgy tanításakor» 
Haróthv Gvdrtry szerint a tanulás lényege nem az coolé- 
ksaetbe vésés» hanem a megértés* A megértéshez ezüksé- 
ges figyelmet pedig úgy lehet biztosítani, ha minél több 
tanulót bevonunk a munkába. Seasedik Gáaael a szarvasi 
parasztfiatalságot általános ismeretekre» helyes mező- 
gasdálkodásra éo Ipari munkára tanította» A növendékei 
közvetlen szemlélet és saját gyakorlati munkájuk alap
ján tanulták meg a mesőgazdaeági termelést és a tormó- 
kek Ipari feldolgozását.

A tanulói aktivitás és anállóság szempontjából igen 
nagy érdemei vonnak Hagy Moziénak, akinek a "Didaktika 
^yarmekféjiddé ai alapon* cimi! könyve bizonyítéka annak, 
hagy a tanaiéi aktivitásnak milyen nagy jelentőséget tu
lajdonit. tantervében a reproduktív és produktív mun
kának «»gfeleld egyensúlyt biztosított. Hangoztatta, 
hogy legfőbb módszertani elv a gyermekek öntevékenysége 
és tantervében a gyermekak Öntevékenységének érvénye-

bán.

giai elmálkodék negosűLitósóvel ősapán igazolni kíván
tam azon megállapítást, hogy haladó gondolkozása peda
gógusaink figyelmét nem kerülték él a gyermekek nfcti-
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vitásának és öntevékenységének fbntoti kérdései. És ©gy- 
Tltclán á m  ns 5 hibáink, hogy elképzeléseik - legalább
is tíkaegras'»retekben - nen valósulhattak aeg, nesa dk a 
felelések asért, hogy as iskolák zöme továbbra is olyas 
"angolé iskola* maradt, ahol a tanító prelegált, a ta
nuló pedig pasi; alvón befogadta «alt hallott, Sajnos nst
Jórészétek a gyors»Lek aktivitására vonatkozó haladé 
gondolatai kritikai feldolgozásával vág Jőrőast adós a 
soeialista neveléstudomány is, pedig ss minden biseny- 
iyal sok hasznos tapasztalatot nyújtana - olyasokat,

gazdagítani tudnánk. Ugyanez áll a reformpedagógia ktt-

too haladó gondolataira és igen sok hessaos gyakorlati 
tapasztalatára is. hagyon érdekes lenne pl. s polgári

vök alapos vizsgálata - Írja ózofcolszky István *A tarm-

syában.
1 1 .

A szocialista pedagógia a tanulói aktivitásra vonat*

raase-loniniiBnm tanításán kívül azokat - as eddig föl
tárt * haladé hagyományokat la, amelyeket a megelőző 
korok pedagógiai elmélkedő! a gyermeki öntevékenységre 
és aktivitásra vonatkozóan tanítottak. Ás a ni ázásunk
ra már szinte tornászétee, hogy a szocialista, vagy sso- 
rrlaUsBsiat építő társad álon, amely el sóként a történolow- 
ben alkotó aktivitásra neveli a dolgosé tömegeket, kez
dettél fogfa olengedhotc tlenül fontosnak tartja as is
kolában Is a tanulói aktivitás elvének érváayeoOléeét 
és sok Mindent tett sernek gyakorlati realizálása érde
kében.

menyesének ennek as elvnek magvalósítása érdekében.

- 8 *
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lajnos ti utóbbi két-három évtizedben a tanulói akti
vitás ©Írónak jelentősége elhalványult a pedagógiai kos
tudat br*. Sast vicsont - az Iskolareformok Idáján - 
valamennyi ezoelallsta országban újból előtérbe került.
Bot a tanulói aktivitás fokozása egyik fontos feladattá 
vált* anélkül ugyanis elképzelhetetlen egyik le fonto- 
cabb feladatunk - a ssoolalista mtmkaiakola megvaló
sítása. £pp«a ezért az iskolareform sürgető alkalom

ilagogia teljes és végleges felssáaoláaira. indokolt 
és időszerű tehát az le, hogy felújítsak szokat a ta
nításokat, amelyeket a szocialista pedagógia és mate
rialista lélektan a tanulói aktivitásra vonatkozóan 
tanít.

A Magyarországon leginkább elterjedt marxista pe
dagógiai és lélektani munkák! Ágoston György* Pedagógia 
X., Ságy vándor* Pedagógia XIX., belemen Lászlót őcvelés- 
léloktna, Todeusz Howogrodzkit Fejlődéslélektan, usokolaaky 
Istvánnak a gyermeki aktivitásáról Irt teenalnányrd, a 
pedagógiai fblyóiratokh*« negjelsnb tjvralaónyok, cik
kek és a Pedagógiai Könyvtárnak az e témára vonatkozó 
dckamestáolóa anyaga alapján a marxista pedagógia n ta
nulói aktivitásról a következőket tanítja*

1. Az aktivitás fontossága őz követelménye mindenek- 
clőtt abból az embereszményből adódik, amit a nsoolalis- 
ta társadaLomten ki akarunk alakítani, társadalmaiknak 
ugyanis olyan emberekre ven szüksége, akik aktív módon 
vesznek részt a czoclallzans építésében, a szocialista 
társadalom életében. Az SsSP uj programja hangsúlyossá, 
hogy *A néptömsgek aktivitásának növekedése ez uj élet

vitás tehát, hanem meghatározott minőségű aktivitás.
Azt jelenti, hogy tudatosan, kezdeményezd sódon oldja 
meg feladatait és aktivén vess részt a társadalmi-poli
tikai életben is. A Magyar Szocialista Munkáspárt VXXI.

téee uj» magasabb igényeket támaszt* a fejlett szocia
lista népgazdaság müveit, műszakilag képzett, öntuda-
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tea dolrosókat követel, akik a taorrol&nnlta mellett tár- 
»adóimnak irányításának Is cselekvő részesei*.

Ennek as aktivitásnak legfőbb minőségi lágyéi as 
alkttká ás a k8s8sB^ir| As alkotó jelleg mindenek-

önállóságot jelent. A közösségi jelleg pedig ast, begy 
a szocialista embernek alkotó aktivitásával a kosüsság 
javára kell fáradoznia. A kSsSscJgl tudat ás as alkotó 
aktivitás köleaünöaon feltételesül ás áthatják agyadat«
As elmondottakból nagyon világosan kiderül, hogy a ad 
társadalmiakban as egyének aktivitása erkölcsi -politikai 
kárdós ás as agyának képesség cserinti aktivitása erköl
csi követelnény. A passzivitást pedig, sínt a társadal
mi-politikai cáljalnk iránti köaömbösi éget, - elítéljük.

Ugyanakkor est is látni kell, hogy a társ na-la®

ia fontos, n m A i w  árdahOu llsssn «a erika* a n

nem olyas tevékeny lány, aki környezetét és önmagát is 
megváltó stat ja, tehát saját fejlődésében sincs passzív 
aserepre kárhoztatva. iss csupán fejlődik ás ainknl a 
tőle nem függd tónyesők hatására, hanem saját ¿ojlődéeé-
nek is aktív tényesŐje« ás egyén tehát elsősorbsn a 
saját tevékenysége során fejlődik. A sokoldalú aktív 
fIsikai éo ssellemi tevékenyaág fejleszti sokoldalúm

r égek reallsálódása, a sseaályieóg sokoldalú kiboatako- 
sása esek as emberek sokoldalú, aktív közösségi tevékeny
sége által valósulhat meg.

As ilyen alkotó siódon dolgosul tudó, a társedalat- 
folitikai Üstben aktív a ilirtwó o N n l  IhHiMtlw • 
a társadalma fejlődés törvényein alapul ugyan - de nem 
automatikusan, hanem neveié# utján megy végbe. A felnö
vekvő nemzedékek aktív alkotó emberekké való névelése, 
éppen mzárt s&nt nevelési oél kiemelkedő helyet foglal 
él a ssooialista nevelés oálrendaserében. Iskoláinkban 
a tanuló-ifjúságot alkotó aktivitásra kell nevelnünk -
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akik m b  ősapán mechanikusan oldják aeg feladataikat* 
hanem tudatosan ás önállóan képesek ismereteiket a gye- 
kcxrlatban la alkalaamii. Eaenkivül már Ifjú körükben 
hozzá kell szoktatni őket a különböző társadalmi ramkák- 
ban rald részvételbe*. Hogy m  mennyire fontos* azt 
talán legjobban Makarenko munkássága matatja* okinak

fejlesztés© volt a kösöooőgbcn, a közösség által*
ás eddig elmondottakból az la  logikuson következik* 

hogy a tanulói aktivitás ki bont ako ztntáoának előfelté
tele* hogy a gyermeket nem tekinthetjük cetapón a nevelés 
tárgyának* A gyermeket a nevelés alanyának Is kell te
kinteni* - olyannak* aki tevékenyen részt vess a saját 
maga fejlesztésében. Ezzel kapcsolatban aág két dolgot 
kell feltétlenül megemlíteni* áa egyik az, hogy a eso- 
oialista iskolában a tanulói aktivitás tömeges kibont»*

ássál* hogy egy-egy osztályban néhány jó tanuló eljut as 
alkotó jellegű aktivitás fokára. Arra kell törekednltek* 
hogy minden tanuló - képességeinek megfelelő optimálta 
mértékben - alkotó jellegű munkát vágasson• A másik pe
dig as* hogy as Intellektuális aktivitáson kívül a sso- 
clalista iskola ne/ követeli a tanulók tényleges cselek
vését la a termelő munkában, a társadalmilag hasznos 
munkában és as ifjúéig társadalmi életében* A sokoldalú 
fejlődést biztosító* valóboa teljes akti vitásról csak

aselleml tevékenységen túl* kiterjed e fizikai munkára - 
mindenekelőtt e nagyüzemi ipari és mesőgasdaeágl tér- 
r»15aunkiban való aktív részvételre le*

Tehát as alkotó aktivitásra való nevelési célkitű
zésből adódik* hogy Iskolánkban as ifjúságit la alkotó 
aktivitásra kell nevelni* £s pedig oeak tényleges tanu
lói aktivitás utján, e tanulók tevékeny közreműködésével
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2 , A rmndsta pedagógia nagyon 'világosan tisztázta 
a gyermeki aktivitás és a pedagógus vozetőszerepének egy 
rvíahoz való viszonyát.

Határozottan elítéli ebben a kérdésben Is a "régi 
pedagógia* és as *uj nevelés* híveinek helytelen néze
teit egyaránt. A "régi pedagógia* ugyanis a gyermeket ki
csinyített felnőttnek fogta fel. A nevelésben érmék meg
felelően est tartották, hogy a gyermeknek nincs aás fel
adata, mist a még kisebb tudását és gyengébb érdit BOBí r  
rrriaófüer» fokozni, ást vallották, hogy est a nevelőnek 
kell Irányítsál teljes hatalomnál és erével, á gyermek
nek pedig csak egy feladata van* befogadni as ét ért ha
tásokat. £s a befogadás viesont meglehetősen mechanikus 
éa passzív folyami volt. As n.n. "uj nevelés* hívei pe
dig ennek éppen as ellenkező jót hirdették. Szerintük - 
és ebben tényleg Igazuk is van - a gyermek fejlődd lény, 
aki nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg la más, mint 
a felnőtt, á gyérnek természeténél fogva aktív lény, aki
nek saját magának kall megszereznie ismereteit és kiala
kítani jellemét. Mm a szemlélet helyesen hangsúlyozza a 
gyermek aktív voltát, helytelenül azonban csak azt lát
ja meg a gyermekben ée teljesen tagadja a gyermek recep
tív! tását.

Velük ellentétben a marxista pedagógia és materialis
ta lélektan azt tanítja, hogy a gyermek nemcsak aktív 
lény, haaaa utánzó és receptív lény Is, aki rá ven szo
rulva arra, hogy a felnőttek irányítsák és t&bb-hevosebb 
mértékben as utánzás ée e receptív!táa utján is fejlődik, 
természetesen a gyermeket - éppen a fejlődés unraozgáoos 
jellege miatt - csak agát Bittevékenységén keresztül tud
juk igazán nevelni. A nevelésben azonban ez e tevékeny
ség nem azt jelenti, hogy a gyermeknek mindent saját ere
jéből kell felfedezni ée elérni. A gyermek aktivitása éa 
rooeptlvitása ugyanis nem áll ssOkségszerüen ellentétben 
egymásáéi, hanem a helyset sa, hogy a gyermekeknek a fel
nőttek által nyújtott hatásokat kell aktív módon - "aktív
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egyttttaüködézsel* feldolgoznia. Erre az aktivitásra vi
szont nlndBn gyermeket nevelni kell* A gyermekeknek est 
as aktivitását - vélonényünk szerint - a pedagógus veze
tésével folyó céltudatos ás tervsasrO oktat6-nevei Sbunká- 
baa kell kibontakoztatni.

A marxista pedagógia azt is tisztázta, hogy a taní
tó ás tanítvány viszonyában, a tanító és tanítvány nem 
egyenrangú felek« Ebben a köleeBnBo tevékenységben és egyíttt- 
riiködéaben nem egymás mellé vannak rendelve, henna a ta
nító a voaatő és a t/mttyíny a vezetett. A tanító vezetŐ
n sorepének hangsúlyozása, valanint annak kiemelése, hogy 
ugyanakkor a tanítványnak le aktív és alkotó jellegi! te
vékenységet kell végesni - nea állnak ellentétben egy
el t3aal. Est csak egyes polgári elaólkedők állították 
caanbe, * noadván hogy as Igazi gyermekaktivitás meg
kívánja a neveld háttérbe szorítását. A ni véleményünk 
ezen polgári pedagógiai olaóikodék völeraónyővel osőgee 
ellentétben éppen as, hogy as igazi tanaiéi aktivitás, 
helyesen értelassett pedagógiai vezetés nélkül elképzel
hetetlen.

A tanító irányítását illetően azonban vigyázni kell 
arra, hogy itt r^n,ÍV±(̂ r± k th n u ^ S i f
w a> fiíSm.MÍa,'ff.4fíí frfr4s>gf.3It. Sen az a f5 kérdés, hogy 
mennyi irányítást nyújt a pedagógus, hamm as, hogy mi
képpen irányítja a tanulókat. Tudniillik: a gyermeki ak
tivitás cárnál inkább differenciálódik, minél feljebb ha
ladtaik a gyermekek életkorában. Az iskoláskor kezdetén 
xaóg nagyobb mértékben kell figyelembe venni a spontán 
aktivitást, - felhasználva 6a megfelelően irányítva azt - 
és Somaiképpen sem magára hagyva. As évek sorén azon bon 
egyre inkább előtérbe kerül a világosan kitűzött köze
lebbi és távolabbi célokra irányuló tudatos aktivitás.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy as irányítás Intenzi
tásának - a tanulók életkori fejlődésével és iskolai 
fejlődésével párhuzamosan - csökkennie kell. A tanító 
irányító és vezető munkájának nem szabad ősök’:ormi, vi- 
í.mont az irányítás módjának, formájának és minőségének 
változnia kell. A pedagógus vezetésének fejlődése első
sorban azt jelenti, hogy fejlődőié kell a közvetlen pe-
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dagógus vesét ásnak, de többet teli a tesve*
tett voBotcsi nódssereket is* Es a tesvetett pedagógiai 
rwetófl est jelenti, hogy a nevelő egyre inkább "háttérbe* 
sorul, veretőoserepe azonban továbbra is érvényesüL* £s 

a veretóc áronban moc$ sár faként a tanulók aktivitáaá-

várral Mg* ám irányításnak es a Kódja tsméesetesen Dok
ival nehosebb, aint a k ö zv e tle n parancsolgatás, roodelke- 
s'neüc, utasítások kiadása stb*, do lényegesen toartósabb 
grednánnyai Jár* Bnellett es sokkal nagar,abbrendü peda
gógiai aunte is, hissco tulajdonképpen ebben nyilvánul 
taag a nevelés igasl alkotó nUvéorete, esen a fokon válik 
igasán sséppé ée ronsővá a pedagógus sonkája* Pontos a 
tesvetett irányítás Jelentőségének haagsolyesása asért 
is, sert a ai pedagógiai gyakorlatunkban aég esak kevés 
pedagógus tud élni eszel* A ai jelenlegi pedagógiai gya
korlatúikra teljes mértékben iga* ̂ akareoteoak as a m g»  
állapítása, hogy* as oktató «unkánk egyik legnagyobb 
fogyatékossága éppen as, hogy hiányaik belőle a pedagógus 
vezetésének as a fejlődése, amely a tesvetlen Irányí
tásból elindulva egyre inkább a tesvetett irányítás 
fi— fját tett Mgára aaélkf!!, te—  tirtterttisa a— »• 
A pedagógus vezetásBorepéaek elvét s&chmlkusm értei- 
eesaük, — kor a tesvetlen irányítás követelőé ?yóként 
lógjuk fel* Be es egyik fő oka annak, hogy a tanulók
ban ne» fejlődik ki telié önállóság as isneretssersés-

fllágcman kell látni ebben a von átkozta bán est te,
- ani a tesvetett irányítás Jelentőségét még Jobbm 
rJLáhuasa - hogy végső célnak as, hogy alkalmassá té
gy®* tanulóinkat as önálló sonka vógsé&ére* As önálló
ság fogalnán pedig a narxista pedagógiából ast értjük, 
hegy as egyén képes önállóén gondolkodni, tájékozódni 
tud as új kömyeaetbcn, tudja elemesni a bonyolult ok
tatási feladatokat és képes esetet sások segítsége nél
kül elvégen!, Joliét» 5 rá as értelal tevékenység krl- 
tlsáló Jellege stb* A tanuló pedig önálló sonka végsó- 
oére esők úgy válik fokozatosan képessé, ha as oktató-
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nsvel&mnka oarAn egyre több olyan alkalmat teremtünk,
araikor gyídcorolhatja magát* üisaesi a lelki fejlődésnek cónk 
egy útja lehetséges - tanltja a materi allé ta lélektan * 
még pedig » *  ha n  egyént olyan aaituáeióba helyeseik» 
aaelybea as adott fejlődési folyamat, vagy tulajdonság
alkalmasadató. k i , erős akaratot csak valóságos Akadályok- 
kai vívott reália kiigdelecaben, aw értelmi képesteket 
pedig csak konkrét feladatok megoldására fordított reális 
eaalleni erófoealtés róván lobét kifejleszteni» «.ppen
csórt gondoskodni kell arról» hogy a tonalók fekosatoeam 
isinél több önálló feladatot kapjanak aa isoszetek el
e; 4 átii teában ée a gyakorlati alkaliaaaáabsa egyaránt /fel- 
adatok ónálló megoldása» önálló megfigyelések, Ónálló 
Ida ár lötök, önálló munka a tankönyvvel és egyéb könyvek
kel/.

lnnél a kérdőénél még aat Is meg kell említeni» 
hogy a tanaiéi aktivitás kilkmtakosásának egyik fontos 
előfeltétele, hogy as Iskola légköre kedvesem a tanulók 
aktív aegayilatkosáea asáraúra* ha a pedagógus ugyani* 
as u.n* nntckratlkus nevelStlpuat testesíti mag, aki min
dig éa csupán csak tudását ős nevelői hatalmát fitogtat
ja, csapán a parancsold© és engedelmeskedés vlssonyla- 
tát alakítja ki tanítványaival, aki folyton csel; utasít, 
korhol éa követel - akkor eleve nem fejlődhet ki a ta
nulók aktivitása, kesdsmáayeeó káassége, önállóságé* A  
tanulók aktivitása klbontakostatáoásiak érdiében a pe
dagógus egőes magatartása olyan legyen, mely aktivitás
ra serkenti a tanulókat» biztosítja, hogy a tanulók bát
ran laegnyilatkogsanak, nőjjön önbl gálánk, enivetoo vél- * 
isljanak ée kórjenek ónálló feladatokat.

A tagolók aktivitásának nevelése ssempootjából igen 
fontos a pedagógusok példamutatása olyan vonatkostsban 
la, hogy aktív, ssoolallets embereket csak olyan pedagó- 
fUHk tudnék nevelni, akik magok la  aktív tagjai a sao- 
dallsta társadalomnak,

3» A aarxleta pedagógia felhívja a figyelmet arra 
la, hogy lényeges dolog as aktivitás fogalmának a maga
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4̂ -mát ihoM yalŰ I fopnlimniilf hfti«B<f<Sl»
leasttkltése nagyon koaoiy pedagógiai hibákhoz vezet« A 
merxlata pedagógiai könyveink est a fontos elvet fcang-
aulyozzák ugyan* de ugyanakkor cd ízül osztják az akti vita« 
fogatodnak pontos kifejtűaűt* Bogfratározását. is akti* 
vitás letolnának egy-kút tartalmi Jegyűt említik ügyen* 
ős ne® tiszta zsák pontosan a fogalom tartalmit* ami a 
l üdagűgiai gyakorlatban - különösen napjainkban* amikor 
az aktivitás kérdése ennyire előtérbe kardit • rengeteg 
problémát okos« is aktivitás fogatnának pedagógiai tar
talma ugyanis na még knrántaen egyöntetű* mai alatt meg* 
van a veszélye annak* hogy Üres Jelszóvá válik, arnolyxJl 
ookat beszélünk, de kellő tiaz bizottság híján nem képes 
a gyakorlatot hatékonyan befolyásolni« is aktivitás ugyan* 
is testagában véve se non Jó* se nem rossz. Pedagógiai 
«Srtékét os adja meg* ha szervesen beleilleszkedik - 
abba a célrendszerbe * enolyot rzoeialista nevelésünk 
állít elénk. A tanulók aktivizálása nem öncélú dolog* 
hanem eczköz, amelynek célja as alkotó* gondolkodó sze- 
nólyieég kialakítása* * olyan ssenélyiség kialakítása* 
naely Jól ért az ismeretek szerzéséhez* as ismeretek 
feldolgozásához és gyakorlati alkalmazásához egyaránt«
Kár maga as aktivitás ssó is magában hordja a félreértés 
lehetőségét• Ez a ssó ugyanié cselekvést Jelent* • ugyan* 
cikkor as aktivitás pedagógiai tartalma ennél Jóval több. 
Hágában foglalja a tudatosságot* önállóságot és kesde* 
xsényesdképességet egyaránt. Vonatkozik a megismerés te* 
rtnUrtáre Óppsangy, aint a cselekvés területére, éppm  
csért nem szabad a tanulók aktivizálónak fckor'eán 
egyszerűen a tanulóknak a Jelöniéinél gyakoribb nos* 
patáéit érteni. A tanulók igazi aktivitásának biztosi* 
táfia nemcsak nennyiségi* honos minőségi kérdés is«

a/ A marxista pedagógia as aktivitással kapcso
latban hangsúlyozza a belső aktivitás fontosságát« In
dokolatlan lenne ugyanis a tevékenység körűből kirakass* 
tani est a látszólag passalv állapotot* wdknr a tanu
lók a tanár elbeszélését, magyarázatát hallgatják. Ha 
ugyanis a pedagógus képes as ismeretek közlése során a 
tanulók érdeklődését felkelteni* figyelmüket ««¿ragadni *
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akkor os nora paoostv recepció, honon rendkívüli tík ttr  
tevéke&yoog a tanulók rácséról« odafigyelnek, r.e£f©c»i- 
tik akaratukat, ácsiéinak, ga&dolhcátiak» nüködik képze
let ik stb.

fis® csabed a belső aktivitást lebecsülni sár csak 
csért cm, xaert esnek lebeen&ló©© kimondva v«jgy kisen» 
gátion, eofessor válaszfalat áplt a csoUeml ás fi sikál 
tevékenység, a bele* á© küloő cselekvés klisé. 1 tevékeny
ségnek óbból a helytelen értelfieséséből pedig több eulyoa 
pedagógiai hiba esárraasik. 21. elhanyagolják a ccolekvés 
belső inditó erőinek igénybevételét ás a©g©légs»ssen©k as 
oktiv4sál.ío kUloő ©csíkosai vei. 1 marxista pedagógia 
világosén és félreérthotetlenül kinonOJa, hogy nos Csa
bád es cktivltáot a pszichikai tevékenység egészéből ki- 
nsakltv» aseslélni. Som szabad megelégedni a ao^^atás, 
ess aktivizálás ktöLoő eoskBzelvel - honon látni kell őst, 
hegy a Jolién ás ssoaáXyleógfowaáló törékenyeiéihez 
osüknóg vsa a belső indltóoknk igénybevételére la. Is 
lgasi aktivitás alapját ugynniö az aktív ügyeim, a 
feladatok elvégzésére irányaié Őrastnt© törekvés, a tárgy 
Iránti érdeklődés, a sonka őzerotete alkotják • Hl kell 
árai teh't, hogy a tanulók feladataik, tnala&ipék felé 
ÍBartnl̂ araJt érdeklődéssel, figyelcrrsel akarják kivnrml 
rácsükot os oktatási folyamatból. 1 tanulók kUlcó és 
belsó aktivitását a tanítónak kell biztosítani. Telje- 
een tgasa van Ceenslsevsskljnek, oki azt Beadja* "Ha 
egy 20 éves kisfiú m n  csórét tanain!, ennek non 5, ho
non a név lője as oka, aki roccz oktatást eljár'sokkal, 
vagy a növendék számira neei megfelelő oktatási tartó- 
lomál lolarc tóttá le benne a todássscmjAt*. A tanító
nak a belőj aktivitás blvtoeitása érdekében tudntoei- 
t m l kell o taanlókfean a tani tett tenorét tudományos 
ős gyakorlott értékét, döntő Jelentősége van egy éra 
felépítésének, as oktatás módszereinek, as előadás lo- 
gikttBoágának és meggy Ősé erejének, as iUosstráeiék 
(VOdM aegváiaastáaának, a foglalkozó ook árselid tar
talmának. tudatosítani kell a tanulókban as ismeretek- 
boa való elSrehaladásakat le. f.zefrnek as elfceayiigoláaa
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esetéit a tanítás elnechoaisálódik 6a m tartalék bár ráért 
vessaek a közös fór1- alkoaásokon - tevékenységOkbál Isi* 
ánvsik ok siketé jelleg. Ilyen ©oetckben m tanulók li- 
selkedéee w  órán anaartst «lskul, hogy a tanár ren- 
deikeslk-* na*rfelélé> kényszerít* er*vol, vary sm. Ha 
igán - Intnaatra slsfe «egy a tanítás* üa ama« akkor 
sok tag t m  a fegyelearal ám a tanár Mába próbálkozik 
om akttalsálás különféle kíllnJ Somáival • a padokban 
s a ^ v a  vidáman folyik a Játék, a szórakozás, a ltod* 
sswerás*

A belod aktivitás fontosságát bizonyltja ss Is, 
hagy a szocialista didaktika mm oktaté-snsika mc$tk 
legalapvetőbb kérdésiek tekinti a tsanlék tudatosBá
ljának ás aktivitásának didaktikai alapelvét. Bz as 
alspelv aindeaekelátt a tanulás közelebbi éa távolabbi 
céljainak világos ismeretét követeli neg. Megköveteli 
tavibbá az érdéklddéstdl fűtött tudatos aráklfejtást 
mm oktatási folyását különböző részleteiben - a közo- 
lobbi áa távolabbi oélok megvalósítása érdekóboru Elő
Írja, hogy a ta n u lok alkotó séden vegyenek rését ne 
oktatási folyamat o^éssébeif sül 88 sssllzls és szin
tézis, az indukció áe dedukció egységét, konkrét adatok 
általánosítása alapján a törvény* saoriioégoic z^fogal- 
aws4s.it, a Jelenségeknek valamennyi önozefOggóof&áim 
és kíjvottoeeaényükbcn velő ookol nln aegvisa^álásit
JL&ZVvaJIo Ja ¿Ĉ cOK 3T0̂1Ci»,ySJC£3?€N3 • £JÖ̂( X 1 ■ > f.~ v vi«: O IX**

oktatási célokkal Jelentsem elése.' lti azok b av&aai 
tndását, m l  szintén napyon fontos ca alkotó nádon 
dolgosai tadó emberek nevelése osenpont Jából.

«&taa, teo^itfiaáaragat ,^?iamt9TduiaaBgáa.jps., sfltetitíLr.
^.feggSfcsai fcfarftítTPftTft fWB> ás aktivitás kérdése ugyan
is, wailynq aértókben oktatási kérdés, legalább olyan 
raórtékben. nevelési kérdés la« Bsenklvül a tanaiéi ak
tivitás szorosan összefügg as oktatás és nevelés ter- 
tóláéival, azervezeti fornálval. As is helytelen lenne.
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ha az aktivitás kérdését az oktatási folyamat csak egy 
részére» pl. az észlelésekre, tények elsősésére, absz
trakcióra és általánosításra korlátoználak és nem vennénk 
figyelembe, hogy azok az oktatási folyását egészére vo
natkoznak. Xrítnl kell, hogy a tanúiéi aktivitás kérdése 
kiterjed az órán óz iskolánkivüli naaakára is. Olyan 
kérdés tehát ez, amely nagyon sok irányban szétágazik 
ogész oktatási és nevelési rendszerünkben. ás aktivitás 
elve tehát nemcsak didaktikai alapelv - hanem általános 
pedagógiai alapelv« A tanulói aktivitás ugyanis az okta
tás folyamatában a tanítási órán sem bontakozhat ki kel
lé mértékben akkor, ha nem folyik céltudatos és tervszerű 
aktivitásra nevelés ez érán kívüli munkában, ez Iskola 
egész közösségi életében, az ifjúsági szervezetben, a 
társadalmilag hasznos tevékenységben, a családban« he
lyesen tehát akkor járunk el, ha a tanulók aktív emberró 
való nevelésének olyan rendszerét dolgozzuk ki, amely 
kiterjed a tanítási órára, de a tanítási órán túl a pe
dagógiai munka egészére, annak minden oldalára és terüle
tére« A tömlői aktivitást tehát célul kall kitűzni az 
egész oktató-nevelő műnk'bon.

- 4. fámtól d í v t a m  .feapopoiLatat
Hogy a tanulói aktivitás nemcsak oktatási, hanem 
nevelési kérdés - úgy hiszem - sár az eddig el
mondottakból is világosan kiderül, hiszen, amikor 
anél beszélünk, hogy g társadalmi éz köz
életi aktivitás erkölcsi-politikai kérdés, akkor 
tulajdonképpen orról z a  szó. Vagy amikor pl« 
"tevékeny hazaszeretetről* "aktív humanizmusról* 
beszélünk, a ffZQP*fO < »tA K«gj>Vt angnmIr Ó8
a humanizmusnak az aktivitásaal és a kollektiviz
mussal fennálló elválaszthatatlan kapcsolatáról 
van szó« A tanulókban az erkölcsi tulajdonságok, 
szokások is csak az 5 tevékeny közreműködésükkel 
alakulhatnak ki, hiszen a felnövekvő nemzedék sok
oldalú fejlődéséhez a sokoldalú nevel ̂hatásokon
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tol az Is szükséges« hogy esek a tanulók tény le* 
ges o»ellőni és fizikai tevékenységét ki is vált- 
adk« Makarenko egóaz pedagógiai tevékenysége Is 
as aktivitás és nevelés ozoros kapcsolatát sutát* 
és* San véletlen« hogy Makarenko telepeseit a*
- szerint tipologizálta» hogy milyen mértékű és mi
nőségű aktivitást tanúsítottak a közösség életé* 
ken /sOködé aktíva« aktív tartalék» egészséges 
passzíva atb./ is egyén normális fejlődése abban 
állt» hogy as egéssséges passzívából, as aktíva
tart nlékon keresztül a nükodű aktíva tagjai közé 
karul» fény as» hogy a közösségi nevelés és akti
vitás egymással szorosan összefügg» egymástól el* 
választ!» tat lan. As Iskolai tantárgyak anyagának 
aktív elsajátítása és a termelő «unkában való ak
tív részvétel aellett as iskola társadalmi» közös
ségi életében való aktív részvétel is hozzátartozik 
a teljes aktivitáshoz« Az iskolában folyó nevelés
nek biztosítani kell» hogy a tcsnlók éljék a maguk 
társadalmi életét« sajátítsák el as aktív társa
dalmi tevékenység gyakorlatát - ráért csak Így fog
nak a szocialista társadalom aktív tagjaivá válni. 
As oktatásügyünk fejlesztésére vonatkozó "Irány
elvek* éppen ezért nagyon helyesen hangsúlyozzák« 
hogy a teljes tanulói aktivitás kialakítása nem
csak as oktatás« hanem a nevelés módszereinek tö
kéletesítését« korszerűsítését is megköveteli.

Igen nagy Jelentősége van a tanulók aktivizálása 
szempontjából magánk as oktatandó tananyagnak«
A tantervnek» tankönyveknek éa a kiadott vezér
könyveknek olyanoknak kell lenni» hogy lehetővé 
tegyék az aktív feldolgozást» a tanulói aktivitás 
érvényesülését. Ennek előfeltétele mindenekéi ott 
as» hogy meg kell szüntetni a tantervi» tankönyvi 
és tanári maxi realizmust, mert ez a tanulói akti-
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'Vitás kibontakozásának egyik legfőbb akadálya. A
rendelkezésre állá időt figyelernbevúve ugyanis a 
tananyag mennyiségének van. egy felső bétára, ame
lyen tol az aktív feldolgozás lehetétlenné válik.
A tananyag nennylsógon túlmenően wóg egyéb elő
feltételek Is szükségesek a tanaiéi aktivitás ki-

tatá&a pl. csak abban as esetben lehetséges, ha a 
tanított ismeretanyag ctegfelel a tanulók életkori 
sajátoeoágalnak, átlagos fejlettedének • ne ha
ladja meg as életkorukhoz mért erőiket, de ugyan
akkor olyan legyen, hogy feldolgozása komoly mun
kát kívánjon meg a tanulóktól. Szükséges, hogy a

és a tananyag leválasztásánál a tanulók érdeklő* 
dósénak figyelembevétele eredményesen Járul hozzá

íoltétlenül segíti a tanulói aktivitást as, ha a 
naati. nalismuotól mentes tankönyvek ozöva<; éhes gon
dolkodtató feladatokat Írunk. Ilyenek pl. anyag
gyűjtés egy bizonyos kérdéshez, táblásatok készí
tése, egy Jelenség okainak, 111. okozatainak meg
keresése, tanult szabályokra uj példák kereeéae 
stb. Ezeknek a hangsúlyozása azért szükséges, 
mert a Jelenleg használatos tankönyveink naa él
nek eléggé ezen lehetőséggel.
A Jelenleg folyamatban lévő tantervi reformok a 
megírás alatt lévő és ezután megírandó tankönyvek, 
as aj tantér »tus ée tankllnyvalrhaa Irt art dere M O r t  
vezérkönyvok komoly előrelépést kívánnak 
ebben a tekintetben la. A tanítási anyag korsze
rűbbé tétele a miianllZB» leküzdése, as oktatás 
tartalmának közelebb hozása as élethez, az isko
lai oktatás és a tanulók termelőenmkájának össze
kapcsolása lényeges segítséget fog adni pedagó
gusainknak a tanulók vt »aí lehetőségének

telére.
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• a A k tiv itá s á r a  k i k e ll te r je d n i rs  ofcteM -
érvényesülni teli a tanulói aktivitásnak a konkrét

tel való aegiooerkedée legértékesebb műd Ja a köcvot- 
lm* tapasstalatszersée f a tárgyak, Jelennélek és 
folyasatok közvetlen szemlélet©. A pedagógiai cél
lal raegazerveaett kösvetlen tspae*táláto*erzésnek 
hatalmas Jelentősége van a tanulói aktivitás tokosé- 
se azenpontJ'bél. Sajnos a pedagógus által megszer
vezett és irányított tapasztalatszerzés sellett, ed
dig túlságosan tevéé hangsúly esett a tanaiéit által 
as életben egyénileg ssersett taposs tál átokra, pe
dig őssel a tanulók érdeklődését ám aktivitását 
nagy »értékben lehetne tokosai. A tényekkel való 
ismerteddé mindenekelőtt aa alkotó ügyelhet és a 
képzelet aktivitását kívánja neg. 
özUkaéges a teamlók aktivizálása a tények oleezógo. 
Gl abagtrahálás és általánosítás alkalmával is* eb
hez a máskához elsősorban aktív gondolkozás ezüksó- 
ges. As oktatási folyamat esen szakaszában ómért 
teli hangsúlyosai a tanulói aktivitás fontosságát, 
sert elég gyakori hiba ennek nem kielégítő volta. 
DoálkQl pedig tulaj dósaképpen e pedagógus maga fogal
mazza meg a fogalmat, szabályt, törvényszerűséget •
A tanulók pedig a tanító által »egfogateesott fog a ira  t, szabályt ám törvényszerűséget tudomásul vé
náik és asOékezetbe vésik, te pedig Így noa sás, 
isist puszta recept!vitás, lanulól aktivitásról a 
tények elemzésében, absztrakció és általánosítás 

tiÚSQT hesaálhStUnk, ha a
végigjáratjuk est aa utat, amely a tényekből as ál
talánosításig elveset, megértik a tények és álta
lánosítások összefüggését ám belátják, hogy esek 
as általánosítások a tényekből szükségszerűm* kö
vetkeznek. ¿ényegébsn - ha aás sorrendben is • 
de ugyané*«* folyamatoknak kell megtörténni a de
duktív eljárás alkalmazása ecetében is.
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A tanulói aktivitásnak aa Imaaratok apálló gyakor
lati alkalmasában való megnyilatkozása betető- 
sósa as egész oktatási folyamatban tanúsított ak
tivitásnak és egyúttal próbaköve la annak, hogy 
milyen Intenzitású és milyen nlnóacgü volt a ta
nulói aktivitás as ismeretek elsajátításának egész 
folyamatában. Hagy hiba, hogy a Jelenle<i pedagógiai 
gyakorlatunknak ss as egyik legelhanyagoltabb te
rmete. Soka sor a tanár a házi feladatok hatáskö
rébe utalja a gyakorlati alkalmazás eal kapcsolatos 
tmni valókat. Kellé eligazítás híján azonban a ta
nulók zöme szakkal nem tud megbirkózni - a d  alatt 
elkedvetlenedik, elveszti önbizalmát, csökken ak
tivitása vagy teljesen paasslvvá válik. Iskoláink 
elég Jelentés róssóben, ha van la gyakorlás, es 
legtöbbször a Jártasságok éa készségek kialakulá
sát célsó gyakorlás, amely a tanultak Ismétlését, 
reprodukálását kívánja meg. A tanulói aktivitás 
fejleszt'se érdekében feltétlenül szükségéé, hogy 
a reproduktív Jellegű munkák aellett nagyobb he
lyet kapjanak as alkotó Jellegű munkák, mint pl. 
önálló fogalmazások, elTaMsok •nehéz* feladatok 
megoldása stb. A gyakorlati alkalmasésoknak a sao- 
olaliata iskolában egyre Inkább magába kell fog
lalnia a manuális tevékenységet, - mindertekelétt 
a teraelunuxnka különböző formált. Komoly mérték
boa fogja segíteni a tanulók aktivitását as, ha 
sikerül biztosítani, hogy a tarmlók fizikai ter
málé munkája egyre inkább as lakaidban ozersett 
Ismereteinek gyakorlati felhasználásává válik.

¡Latin» j m  a
A osoolnllsta pedagógia harcol azon pedagógiai né
zetek ellen, melyek ellentmondást látnak az isko
lai munka alapját képesé osztály és tanóra rend
szer és a tanulói aktivitás között. A ml vóleaé-



nyilak o»érint a tanulók aktív!sálása Benőiképp« 
etn Jelentheti a tanitáei órák kereteinek felbon
tását. As a tény, hogy as elkövethess Időben •tá
gulni fognak aa iskola falai*» hogy szaporodni 
fog a tantora «  kívüli foglalkozások száma - na« 
¿elönti, hogy as osztály ás taaórarendor.er lik
vidálásának útjára lépünk« -ekünk Mttfcségfek van 
as osztály és tanóra rendszerre - elsősorban azért - 
sert ea biztosítja annak a standard koltiarenyág
nak ns elvégzését» amelyet minden gyeraöieaok asg 
kell tmúlnia. Bármennyire Is tartották a polgári 
roforapedagoguőok közül nagyon sokan as osztály 
és tsnórorendtísert a tanulói aktivitás kibonta- 
kosása egyik legfőbb akadályáztak - nekünk éppen 
as előbb coli tettek miatt as osztályban folyó ok
tatás keretei között kell biztosítanunk as akti
vitás kibontakoztatását« kanak lehetőségei Jelen
leg a szocialista pedagógiában még meglehetóeen ki
dolgozatlanok, de keretei egyre világosabbak. 
Nyilvánvaló, hogy as oestálykercten belül a Coo
pert óz egyéni ssnxka változatos formáit kell kia
laki tani. Az Íz egyre világosabb, hogy nagyobb Je
lentőséget tw?ajdzmifemj a szakköri Iminkének -
mást olyan formának, esaely a tanulói aktivitás 
> saapont Jából aseroucsóson egészítheti ki a tani tó
éi órán folyó munkát. A Jelenlegi pedagógiai gya
korlathoz viszonyítva meg kell változtatni az 
le^eretkbalée és az önálló feladatmegoldások 
arányát - az utóbbiak Javára. /Igen elgondolkoz
tatóak azok as adatok, amelyeket ¿ecripov közöl oa 
önálló szaka arányáról a tanítási órákon szerzett 
tapasztalatok alapján. Kiderül ezekből as adatok
ból, hagy a történelem, irodalom és füldmj «órá
kon csak 3 £ as ilyen Jellegű munka és a nyelvi 
óz swtsmatlka órákon is esők 25 e* azt Jelen
ti, hogy a tanítási órákon még nagyon kévéé he
lyet foglalnak el as önálló gyakorlatok ás fei-
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odat-aegoldáaok/. Hasonlókoppon nqgy érdeklődést 
váltott ki as 1962« október 4-5-én ¿Judapesten

sett kasölte azokat as adatokat, Helyeket 23 tanár 
50 órájának elemzéséből állított ösuze. -zek a

Pere »zúzalék
A 'pedagógusok által felhasznált
5C tanítási óra 2250 ICC
&/ Általános vagy a tanítással kap

csolatos szervezési kérdések na-
gyarásáaára 138 6 ,1

b/ A munka ellenérzésére 1G6 8,3
ej Uj anyag közlésére /előadás/ 279 12,4

^  sefc ̂sorin °^° ^  " 7 7 3 34*6
m/ öj anyag rögzítésére beszélgeté

sek során 142 6,3
íj Q 4 anyag rögzítésére ismétlés és

öDizeforlol^e farmáj 'bán 278 12,4
g/ Gyakorlásra /a tanítási óra önál

ló didaktikai része keretében/ 8 0 ,4
h/ Feldolgozott tények ős összefüggések tollbomsvi• íi-Artz vagy a tábláról való másolásra 177 7,9

k/ A ttmulóknak a tanítási éra kere
tében végzett önálló munkájára 131 5 ,8

3/ A tanítás késedelmes megkezdése
alatt elveszett 77 3,4

Olyan Bankára, mondta Letaaazsn, melynek során a 
tmiitó segítsége nélkül meghatározóit idén kérész
től önállóan gondolkodva és tevékenykedve válnak 
varrá problémáikon, lényegében csak a tanítási 
idő 5 ,8  >-át fordították.
Az ismretfeözlu és ónálló munka arányának az ön
álló munka javára történd megváltoztatása teljes 
egészében a tanár felkészültségét61 ős esirányu 
tudatos szálkájától függ. A tanulói aktivitás jobb 
biztosítása érdekében minden tanítónak nemcsak
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nat kell átgondolnia, hopy alt, hogyan Se hány 
poréig fog csinálni önmaga az órán, hanem ont le • 
éo ez a legfontosabb - hogy n&t fognál: colnálnl 
m  6 irányításával a tanulók, hogyan árheti cl, 
hogy a tanulók sonkája váltósától, ár de!»©, ön
álló ás alkotó*jellegű legyen. A gyakorlat bebi
zonyította, hogy a váltósatoa aődaserekksl dolgo
só, a gyermek öntevékenységét széleskörllon kibon-/
tekostatá, de a rendszeres, a pedagógus szilárd 
vese tásó vei történő isnarotuyujtásról le nea non* 
dó Iskola sokkal mélyebb, logikailag szervezet* 
több áe gyakorlatilag la jobban haoznosiihotó tu- 
dáahos m e t ,  mint a gyermekek spontán tevékeny
ségére, kizárólag szubjektív tapasztalatszerzésé* 
re alapozott iskola, amely háttérbe szorítja a 
pedagógus oktató nuakájlt.

- k  taraiéi fifciJLiifcfe &L,ík2M&.a$áféi

Az oktatási módszerek helyes alkalmazásuk esetén 
a legdöntőbb tényezői lehetnek a tanulói aktivitás 
kibontakoztatásának. A tanulói aktivitás fokozá
sának negeldása non jelent tehát valamiféle uj 
módszert. -*esosnk hogy nincs szükség sózuiféle uj 
módszerre, hanem arra is nagyon vigyázni kell, 
nehogy a ni mén a w8f̂ yfa>«<
szubjektivizmus előretörhessen, .Látni kell azt, 
hogy nlnden módszert lehet az aktivitás elvének 
megfelelően »1 , de lehet qrj is. hoc? a
tmmlók teljes vagy részlege» passzivitását idé
zi elő. A feladat, az oktatási módszerek rendese* 
rónék olyan módon való felhasználása, hogy azok

. biztosítsák az oktatásnak az élettel, a munkával 
való kapcsolatát, valemtut a tromlók aktivitásá
nak és önállóságának minden rendelkezésünkre ál
ló sódon való fejlesztését az oktatás fblysmtábnn. 
A tanulók aktivitása fokozásának problémája min
denekelőtt az oktatási sódé serek és módszeres ol-
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Járások változatossálának problémáját Jelentik,
A tenulók aktivizálása érdekében éppen esért na
gyon részletesen ki kell dolgosai» begy ólképpen 
lehet a szocialista pedagógiában hasaoálntos nSd- 
ozerek segítségével a tamilok külső és belső akti* 
vitását aariaállsen biztosítani, különös gondot 
ín̂ î  fordítani as srfiiá tanaiéi munkára alapo
zott módszerek kidolgozására és ezeket as eddi- 
/leknél többet kell alkalmazni. Lsek szerepelnek 
ugyan pedagógiai tankönyveinkben» de s pedagógiai 
gyakorlatban csak nagyon ritkán találkozunk velük.
Tekintve, hogy a módszerek szoros kapcsolatban 
varnak as iskolák felszerelésével, ezért biztost* 
fe»« kell az ««ámíiSir szertári felszerelésének kor
szerűségét. Esen korszerű lel szereléseknek as is* 
kólái oktató-neveié munkában való felhasználása 
Is elősegíti azt» hogy a tanulók Aktivitása nagyobb 
mértékű legyen.
KflWfily szerepe van a tamiléit mÁl szem
pontjából annak Is» ahogy?« a tanulók tudásának 
ellenérzése és értékelése történik. Ez ug yanis 
visszahat a tanulók Iskolai és otthoni tanulásé* 
ben való aktivitására. A tapasztalat azt mutatja» 
hogy a tagolók munkáját általában nagyobb mérték* 
ben befolyásolja» hegyim leérik számon télük az 
luraereteket, mint ss, ahogyan tanították éket.

- Feltétlenül szükséges néhány szót mondani az ak
tivitás és motiváció kapcsolatáról is. As akti* 
vitásról nem beszélhetitek anélkül, hogy annak bel* 
só okait, a motivációt fel ne tárnánk. Lelki Je
lenségeink ugyanis előkészítik közvetlenül mindig 
valamely belső erő késztet bennünket a cselekvésre. 
A társadalom érdekében alkotó, cselekvő ember 
kifejlesztése szempontjából pedig egyáltalán nem 
közömbös, hogy mi okból, ml célból vagyunk aktí
vak, cselekvőéit. Egymást az eredményt ugyanié 
* az Ismeretek, Jártasságok és készségek elsajá*
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tltásában» képességek kiművel éaébtín - egészen 
ósdiBőséges» egymásnak teljesen ellentmondó mo- 
tlváoió alapján la el letet érni. letet eredményt 
elérni a kényszerítőé de megfélemlítés segítsé
gével és letet szabad« belad erkölcsi késztetés
sel la. Pedagógiai értékét tekintve azonban óriá
si különbség van a ketté között, éppen ezért nap 
gyón fontos a tanulók olyan fajta motiválása, 
amely minőségileg a ml társadalmunknak megfelelő 
cselekvésre, tevékenységre késztet. A nevelés- 
lélektan feladata aa, hogy - az aktivitás cne- 
lése érdekében - feltárja az Ilyenfajta motivá-

A kisgyerek viselkedésének, tetteinek ugyanis 
mások a késztető erői* mint a serdülő, az ifjú, 
vagy a felnőtt teljesítményeinek.

Összefoglalva - az elmondottak alapján - mindazt» amit 
a szocialista pedagógia a tanulók aktivitásáról taníts

tette*

III.
1. kanak ellenére» hogy a marxista pedagógia kezdet

től fogva, nagy figyelmet fordít a tanulói aktivitás el
vére éaanfnt az az eddig elmondottakból la látható» pe
dagógiai tankönyveink» kézikönyveink a nevelés» oktatás
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fi többez iröBGn ltssögesik őt lgsn hangon—’
lyossák a tanulók aktit részvételének foutoscágút az 
Iskolai ismeretszerzés folyass atábm és os óránkivüll 
nsnkában egyaránt - a tanulói aktivitás területón m&g 
Igen ook a probléma. íedig a tanulói aktivitás b m  ki
elégítő tolta Jelenleg aa oktató -nevel ónunk a fejlődésé
nek egyik legnagyobb akadálya* Hiába ha^gsnlyozzák pe
dagógiai könyveink, hogy tartós és teljeeltmányképes 
tudásra csak akkor tehetnek szert a tanulók, ooak ab
ban aa esetben fejlődhetnek ki értciai erőik, képessé
geik - ha m m  készen kapják as lágereteket, ham» opti
mális aktivitással részt vesznek as iont eretek feldolgo-

oktatás utján folyó nevelés erecfaaényességénak is - a 
valóságban as a helyzet, hogy a tanulók aktivitása hát
térbe szorul. A Jelenlegi pedagógiai gyakorlatot tanul - 
nányozva legalább is nagyon sok jel est au tatja. A ta
nulók aktivizálására való törekvés tussá hiányzik ugyan 
pedagógiai gyakorlatenkből, de ez a törekvés » %  Xcoránt- 
otm élég általános és főként non elég intenzív, nem elég 
' |  ̂<* ̂

- Varnak olyan poéngógpsak, akik n tanulók aküvisá- 
láadt úgy akarják biztositmi, hogy a tanulók ak
tivizálásának mennyiségi oldalára helyezik a súlyt 
és arra törekszenek, hogy őket álnál többet szere
peltessék* ¿¿okát kérdésnek, hogy peregjen as óra* 
San gondolnak szőriben arra, hogy a tanulók gon- 
dolkossasok, problémákat oldjanak aag, aogfigyol-

különböső ilnlí-'fik«t. waip áHáístg v u e a »  I m A A A M Í I W v  * IW  i ^ W i l e e p  * W  " "  S * M g w  V V w O T?» i V I fc  p  v

fggij*w*v • pedig özek ne® be&aólhstikkk
igazi aktivitásról. Sem látják esek a pedagógusok, 
hogyapodagógiailag értékes tevókeaysógaek a gon-

# kell támaszkodnia. Ez viszont azt jelenti, hegy a 
tömlők aktivizálása során nsm n mennyiség, hanem 
n minőség sssopontját kell érvényesíteni* Esek a
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mozgással» külső megnyilatkozással üsssekotött a 
Jellegében inkább fiaival erőkifejtést órtoaek.
Bora tekintik úgy malikor tevékenységnek a tSau
loknak azt a arankáját« aaelyet pl. a közlő ta
nítási módszerek alkalmazása esetén kell végea- 
nlök. Ilyenkor ugyanis a tanulók szinte r»sdu- 
latlaasl Ülnek padjukban a a felületes szemlélő

Jellaazt.
- ásnak ellenére« hogy a szocialista pedagógia hang
súlyossá a nevelés ée oktatás bipolaritását» sok 
pedagógusnál ezen folyamatnak csak egyik oldala» - 
a pedagógus tevékenysége - kerül nagyim egyolda
lúm előtérbe» ugyanakkor a tanulók aktivitása 
háttérbe szorul, ás ilyen pedagógusoknál szükség
telenül sok a nevelő közlése» hosszadalaas a ma
gyarázat. Ugyanakkor hiányzik & nevelő közlésé-

- á feleltethet» a asáaookéréet» sok esetben a ne
velők úgy bonyolítják le» hogy abból az osztályt 
omÉ&ea teljesen kirekesztik.

- is Ismétlő és összefoglaló órák gyakran fárasztóéit 
és unalmasak» nem jelentenek a tanulók számira 
eléggé érdekes» újszerű feladatokat*

- á nevelők nem szoktatják hozzá eléggé a tanulókat 
Önálló sonkához* Túlságosan sok közvetlen utasítás
sal, segítséggel látják el őket» de még gyakrab- 
bak as olyan esetek» restkor túlságosan magukra

alkalmazása során. £z az oka annak« hogy még a 
Jeles gö Jó tanulók sem tudják a tanultakat xaeg-

elaőaorbán abból adódik« hogy pedagógusaink m m  
ismerik eléggé a gyakorlati érák vezetését.
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• A navelőanmka vonatkozásában pedig sok ©fjeiben 
azt tapasztaljuk, hogy asért nem elég eredményes 
a tanulók aktivizálása, sert ©ok esetben hiányzik 
ebből a munkából a asggyősÓ erő, esagényee as ár* 
salai hatás, innak ellenére, hogy pedagógusaink 
eliswerlk az Úttörő 7!ozgnlora és a KISs cserepét 
a tanulók aktivitásra nevelésében, a közösség 
aktivizálásának kibontok© »tatásában, híved a 
gyerraalci önkoxsáayaatoak - a novelóanakábaa nea 
építsek eléggé eaekre a nzerveaetekro. Tudják 
Jól, hogy a gyernmk-kollektlvában is tsl tár« 
©odaírnunk együttélési elvetnek, határoaott erfcöl- 
esi követelményeinek kell megvalósulnia - teraóoso- 
tosea a gyermekkor sajátosságainak megfőlelőea, 
azt is tudják, hogy e közdoaeg tagjainak aküvi- 
tusát a pedagógusnak leéli szervesül, irányítani 
éa befolyásolni, * de még meglehetősen tájékozat-

módszereit illetően.
2. A tanulók aktivitásának megvalósítása, a felsorolt 

fcftÉagrznságtoMtft as oktató-nevei őrnanka íblya»«tóban való 
megssitatetése nem less köanytt feladat éa nen la fog men
ni egyik napról a másikra« 1 lemaradásnak ugyanis objek
tív és szubjektív okai vernek és a hiányosságok rsegszün- 
tetésénak előfeltétele ezeknek as objektív és szubjektív 
okoknak a e«*7*yj£’aap‘l^on«

a/ is objektív okok késül legfontosabbak a küvoi-

- innak ellenére, hogy a oaoolaliota pedagógia hanr- 
eulyozsa a tanulók aktivitásának fontosságát, - a 
kérdés - részleteiben • még nincs eléggé kidol
gozva. Sem történt meg a tanulói aktivitás fogal
mának pontos meghatározó sa, pedig e témára vonat
kozóan - es az egyik legdöntőbb fontossága kérdés. 
/As Btás kérdés, hogy - sajnos - a pedagógiai gya
korlatból a Bsoeialista pedagógia által a troulói
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aktivitásra vonatkozóm adott utmut&táook is ossk 
igen kis részben valósaitok mag/, Bea történt m g  
s polgári pedagógiai irodaion a tanai '1 oktivituo- 
ra vonatkozó tanításainak marxista értékelés© és 
a hasznos tapacstalatok feldolgozása s m .

• San történt azg tantárgyanként és életkoronként 
ónnak részletes megvizsgálása, hogy milyen szer
vezeti formák éz milyen módszerek alkalmazásával 
lehetne a szocialista nevelés céljának aagftUlú 
teljes aktivitást biztosítani• Jelenleg pl* a 
(tanítóképző Intézetben használt módszertani köny
vek jelentős része ebből a szempontból messze a 
követelmények mögött marad« Bem tükröződik ezek
ben z könyvekben az a sok hasznos útmutatás, 
amelyet elméleti pedagógiai könyveink a tanulói 
aktivitásra vonatkozóm nyújtanak« Pedig mindenek
előtt az egyes módszertani könyvekben kellene konk
rétan, részletesen kidolgozni az egyes tantárgyakon 
beim a tanulók aktivizálását elősegítő lehetősé
geket,

- minthogy a tanulói aktivitás kibontakoztatása időt 
igényel, a jelenleg érvényben lévő tantervi anyag 
tuűLzaéretezettsége is sok esetben a tanulók akti
vitásénak háttérbe szorulásához vezetett« A peda
gógusok - annak érdekében, hogy a tantervi apagot 
elvégezzék - kénytelenek voltak egyszerű közlé
sekhez folyamodni a több időt igénylő, gondolkod- 
taté, makáltató módszerek helyett,

- Egyes iskolákban a szemléltető eszközök - de külö
nösen a korszerű szemléltetési éz kisérletl esz
közök hiánya ia odavezetett, hogy a tanulók akti
vizálásának korszerű módjait, formált a nevelők 
nem zfll imJmnÉhabtéfc■

b/ A tanulók aktivizálásában való lemaradás leglé
nyegesebb okai azonban a nevelők felkészültségének hiá
nyában keresendők« A gyakorlati tapasztalatok azt mutat
ják, hogy*



• A pedagógusok elóg jelentbe résednek fogyatékosak
pedagógiai, lélektani és módszertani ismeretei. 
Tudatokban és magatartásukban xaég mglehetősen 
eok kasemtiff autokratikus vonás vas* Hiányos- 
üítgok tapasz tolhatok sgarvesósl készségüket lile» 
tóén is. -

• sajnos aég elég sok azoknak a pedagógusoknak a 
esána, akiknél sz^raólyos példaantatásuk sóst neg- 
nyugtatő. lseknél a pedagógusoknál alacsony ősin* 
vonalú as oktat ó-nevelóbunka érzelmi átélése és 
ozuggesstiv hatása.

Pontos és szertaágasé isiadatok váznak tehát a nevelés
tudományra, a közoktatást irányító szervezeteinkre és ála
dén pedagógusra a tanulói aktivitásra való nevelés - te
kintve, hogy «» elvi alapok világosak - részletes, alapos 
kisankálásábaa, a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtésé
ben, elemsésében, pedagógusaink pedagógiai adveltsógénak 
fogasabb azinvonalra való emelésében. kulönösoa fontos a ne
velőink tudatában és magatartásaben még meglévő konzerva
tív, autokratikus pedagógiai maradványok leküzdése - as 
aktivitást leegyszerűsítő, kUl&ősőges, vulgarizáló fel
fogás harc»

17.

A XI. fejezetben elmondottak, úgy hiszen elegendőek 
voltak annak igazolására, hogy a szocialista pedagógia 
egyik alapvető fontosságú kérdésének tekinti a tanulói 
aktivitást. Azt is Igazolták, hogy ennek az aktivitásnak 
át kall hatni a nevelés, oktatás, képzés egész folyama
tát éa hogy éppen esért as oktatás és Jeépsés tártaim, 
a taaitáei órák ssarvosése, as oktatási aódszerek a leg
szorosabb kapcsolatban vannak msei a kérdéssel. A XXX. 
fejezetben negenlitett néhány tapasztalat pedig azt volt 
hivatva bizonyítani, hogy a Jelenlegi pedagógiai gyakor
latban a tsnalók aktivizálása terület én még nagyon sok 
probléma vas, melyek megoldása parancsoló« ncf;kóvotoli, 
hogy es általános kérdésfeltevésen tol, as eddiginél ré&s-



letosobbm Is ki toll dolgosai a tennivalókat. ám oktatás 
ős kápaóo tagtfllafaak, as oktatási aódsaorekne.k, a ta
nítási órák raegc z ervee' a ének ebből aa aspektusból való 
^gvlssgálása ős réesletes ktímgikáláoa aég sok Időt i
gényel éo nagyon sok pedagógus eaerreaett ö cseofogását
• kiírótól! Kög*

A dolgosat további rőssőben csupán arra tö Tokosom, 
hogy as oktatási aűdoserek ős a tanítási óra ossorvosó- 
oének von&tko sásában - as eddig végaett esirányu kisér- 
letek« tanulmányok ős viták alapján - rögsitsek néhány

m m  IKIiI I M W íí Míg« erednónyeoan segíthetik a tanulói

■ ■ • ~
As hót a XX« fej esetben a©t állapi táat nyert, hogy 

as oktatási sódoserek helyes sikálná sásának döntő szere— 
!>• lehat a tanulói aktivitás biztosításában. ííofállapl- 
tottufc, hogy a tanulók aktivizálásának problémája oin- 
daaekslótt as oktatási módszerük ős nóássores éljárások

arról less osó, hogy a szocialista didaktika által ta
nított módszereket hogyan kell úgy felhasználni, hogy 
ások eredoónyeaen segítőét a tanulói aktivitás kibon

ts a mődszer non aás, sínt as ismereteknek 
a nevelő által való ssóbeli kifejtése* segítségével a

retet. Erről a módszerről egyes - hiányos pedagógiai 
f (Okéssültöéggel rendelkező - pedagógusok úgy boa nőinek, 
nint a régi iskola válnál rossz hagyományáról, anely 
minden körülmények között passzivitásra kénye sori ti a 
taaolókat. éppen esért mindenekelőtt ast kell megjegyes- 
ni, hogy nem helyes erről a módsserről úgy beszólni, 
mint amely minden körülmények kösött passzivitásra kény
szeríti a tanulókat, sert ha pedagógiailag helyesen 
haesaáljUk fel, úgy elősegítheti a tanulók aktivitását*
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A pedagógus elbeszélésének, negyarámatának és előodá- 
aiinair pedagógiailag helyes alkelmesdoa elsősorban oc oHfe* 
biak sserolőtt tartását Jelenti*

terledelnn^ek az eldöntése. A tanulók Ügyelne hollássá- 
tviniüe negvan ugyanis a törráopserOBégo ás a ílg^lsi tar
tóssága is életkoronként aás ás aás* kppen esért s peda- 
gógttanak figyelembe kell venni s tanulók figyelőnek hol* 
láasását, befogtad őkópes ségét és a f áradásra vonat kosé lé* 
lektonl törvényszerűségeket.

As elmondottakból következik, hogy pl. általános 
Iskolában, a tanár as elóadáaos form át nem h&asnálhatja, 
de a többi focnsánál /elbessélóa, mag járását/ i© célazearü 
Idánké it kérdéseket intésal a tanulókhoz, nenetköaben 
ellonórlml, hogy aegériettéfc-o as addig el «omlottakat, 
együtt tartanak-e a tanítóval» stb. As ilyen sódon vég
ijeit tanári kőslés ugyanis csökkenti a tanulók ügyelné*
jvak ii«fawi4«i4̂ t

vra ftatoftn ag^earaiUoa« *a  tanulókat fel kan kóssitom 
esi aj iemreteb aktív befogadására • űrre irányuld helyen 
beállt tette ágot kell besmiík létrohonoi , Órdekl>déet kall 
bennük kelteni as lese retek elsajátítása lránt*. AUl. 
Bonyiler, 33. Jeosipovs Didaktika/. A tanulók érdeklő* 
déeének felkeltése éa fenntartása * m it a tanulói akti
vitás egyik alapvető előfeltétele * igen sokirányú köve* 
télményeket tánasst a tanité elbesséléaét, magyarázatát 
és előadását illetően«

• Fontos ebből a esenpontból as uj anyagnak a tanu
lók régi isneretelhes és élettapasztalatához való kap
csolása. Hagyon hassnos as aktivitás eseopoat Jóból, ha 
kellő idővel as előadás vagy elbeszélés negtartása előtt 
a tanulóknak megfigyelést azeepontokat adunk, vagy ré- 
ENBükre vulandLlyea irodaion elolvasását javasoljuk. Ami
kor esek lehetséges, a tanulók gyakorlati tevékenysége 
során cserzett tapasztalataiból kell kiindulni. Igán
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erősen fokozza ugyanis a tanulók aktivitását» ha «a ok* 
tatás folyamatában válását kapnak a gyakorlati Pankájuk 
során felvetődött problémájukra.

• Bugacija neg as óra érzelmileg is a tanulókat. A 
gyeraakckaél a kellemes érzőinkre való törekvés első
sorban s vidám, derűs alaphnngulatnak , a védettoég ór- 
aósének, a alkar öröaénak a kareeóöót jelenti» éppen 
ősért» ha mindezekben ráess van a tanítási órán a gyer- 
:aaknek, érzelmi asükeógletoi kielégítést ayemak» érdek
lődéssel Ideéri as óra menetét.

- A pedagógiai epés« magatartása is nagyon ookat ssá- 
uit ebből a szempontból la» Csak aa a pedagógus képes a 
tanulók érdeklődését felkelteni és fenntartani» aki ta
nítási óráit úgy vezeti» hogy annak minden mozzanata as 
Ő saját érdeklődését is eugározaa. Lelkesedik maga is» 
legalsóba jön» látásik rajta» hogy osiveeen foglalkozik 
as anyaggal,

- Bontsa as előadás előzetes vázlatának a tanulókkal 
való szóbeli közli'oo. A tanulók Isstoret&ssrsésben való 
tudatos részvételét és gondolkodásának aktivitását nagy* 
sértőkben el&aosdithatja» ha előre látja a eélt és ásó
kat gz állomásokat, amelyeket a cél érdekében végig kall 
járnia,

- Kiadom óra adjon a tanulóknak valami újat, mégpedig 
úgy» hogy azt az újat a tanulók ténylogeeon M g  is értsék,

5, Ha— on fontos a. tarnOők flktiaiiálgBft 
a tanári közlés minőaé/g. Est csak akkor nműhatjuk el
fogadhat ónak» ha as előadás vagy elbeszélés azeolőlstee- 
sógs, elevensége figyelmet, képzeletet és gondolkozást 
aktivlsáló tartalma és formája Wstositja a tanulók élénk 
részvételét. Ilyen előadást, elbeszélést tartini neonban 
csak akkor tud s pedagógus» ha nagyon jól ismeri as elő
adás vagy elbeszélés tárgyát. Csak ebben as esetben tud 
világos elképzelést ébreszteni a cselekvés körülményei
ről, jelenségekről, személyekről» távoli tájakról etb. 
Csak Így tudja nosgáaba hozni a gyermek képset-anyagát» 
amely as alkotó fantázia fel hónáéi ágával elősegíti az



uj enyac megértését. Csak Így tud hatni s tanulók érzel
mire de akaratira - onl pádig nagyon fontos, mert a 
pedagógusnak az is feladata, hogy as általa elmondottak
kal kape olatbaa állásfoglalásra bírja a tanulókat, á 
leghatásosabb as élményeken alapuld közlés, éppen ezért 
a tanulók aktivizáló oá ozcaapontjábél nagyon fontos, hogy 
a pedagógusnak a Jó tárgyi tudása aellett, a tanított 
temtárgyi anyaggal kapcsolatban sínél több személyes 
élménye la legyen* Igyekezni kell sínél több példát as 
nj anyag magyarázatába boloazSoi és as órán t sulitokkal 
kapcsolatban rámutatni a /gyakorlati felhasználás lobot5- 
oegeiro Is.

Aaaflaraim Já. .iffifígttáfrreímltá 1ft. a  tiszt in &» szé
pen becsé 15 pedagógus ©Xbeazólósore és magyarázatára a 
tanulók figyelnek, esteknél a »uyi j^raduk
ki as óra régéig - nlg a monoton óravezetésre non figyel
nek, azt non tudják követni, á pedagógusoknak éppen 
esért - a tanulók aktivitása érdekében Is - Jól kell is~ 
laemlök azokat a követelményeket, amelyeket a sociolis- 
ta pedagógia tanait a tanári beü sódról és ezeket »unkája 
cioráa figyelésbe kell vennie, i ozodaliota didaktika 
rae^követoli, hegy a pedagógus tisztán, világosén, ártel- 
xsesan beszéljen, hogy a tanulók minden szavát JÓI mag
ért sók. Fontosnak tartja a beesőd ütésének változtatását, 
a henger Öcs ég és tezipó helyes variálását. Pontos, hogy 
a tanító mindig as egész osztályhoz beszéljen, kelló sarány
ban éljen a sonoleglsálás és dlaloglsálás eszközeivel, 
sajnos, hogy tankönyve-Ink a^súitlk npy«n
a tanári beszéddel szénben támasztott követelményeket, 
de a pedagógusképzés Jelenleg igen keveset tess annak 
érdekében, hogy a Jövendő pedagógusok helyem beszédtech
nikája klalekuljon. Br. Bakos éósssf • ss egri pedagógiai 
Főiskola tanára - a főiskola 1961* évkönyvében. Igen sok
oldalúan elemzi a tanári beszéddel kapcsolatos követel* 
fényeket és problémákat, krdeaes tanulmányának agy-két
wanritl 1 aBÍt4aát BoganHtani 1v  e a e  ■ ■  w  w m m b  w

• legfontosabb követelmény, hogy a tanári beszéd 
"kigondolásában* ^«rta^hiw * roâ deséséb*^ *
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ám *előadlsábaa* ozabatos, logikus és Jmtásoa la* 
gyen, A legtöbb tanári beesődnek éppen az a hibá
ja» hogy elvéss benne a lényeg. A tanár alndent 
el akar oondanl na anyaggal kapcsolatban. A* ilyen 
tanári beesődre különösön áll Voltaire eselleraoe 
E»2ulásfts •Mindent elmondani annyit te a, aint un
tatni*.

- á hatásos és erodraényoo tanári beosőd, előadás 
fontos követelménye, annak nyelvi, graemtikai 
helyes cége, igényéé megfog almsása . A nyelvtan 
szabályai ellen vétett hibák aonccak a tanulók 
nyelvi műveltsége ellesd merényletnek tekintendők,

. liánén sokszor a megértést gátié tényezők is.
- A tímárt bensőd nem nélkülözheti a képes beesődet 
sas, de ©«ok legyenek frissek, egyéniek, e tartós- 
kodjék az ogyonhassnált, az állandóan visssatérő 
hasonlatoktól, szólásoktól.

- A tímárt beesődnek a gyermeki érdeklődést is tekin
tetbe kell venni. Bnnek megfelelően a beesőd le
gyen érdekes, közvetlen - de a közvetlenség neocc 
követelményét no értelmezzük helytelenül, a ne 
legyen követtosménye a fegyelmezetlen "pajtáskodé* 
•haverkodó* hangnem, a ennek árnyékában megjelenő 
pongyola bensőd. Es a tlpusu tanári bensőd esek 
gondolkodási tunyaságra és nyelvi igénytelenség*** 
szoktatja a tanítványokat.

- A tanári bensőd hatékonyaága nagyben függ esen 
bensődnek a füllel felfogható sajátságéitél, ak
ku» ztikai, zenei elemeitől, hangzásától, foneti
kai tisztaságától, kegyen fontos a megfelelő hang
adás, a hibátlan, tiszta, világos éa érthető hsag- 
képsős, a helyes kiejtés. Törekedni kall a tormő- 
ssetea hangadásra, köséperős hangerőre.

As elmondottakból as Is következik, hogy a pedagógus- 
kóp zésben as eddiginél nagyobb gondot toll fordítani a 
pedagógus-jelöltek előadókészségének fejleszt ősére, külö
nösen as alsófokn Iskolák pedagógusait toll sok és kor
szerű heosédteohnlRai ám boz'ű-pedagógiai lenorettel



fölvérteznünk, hiszen minői kisebbek a tanulók, anál 
nagyobb ozUkség ven arra, hogy a tanulók érdeklődését, 
figyelmét a pedagógus élő beszéde magával ragadja. Ez 
pedig egyáltalán nem lebecsülendő Jelentőséggel bir a 
tanulók aktivizálása szempontjából.

A beszélgetés módszerét a szocialista didaktika úgy 
tartja nyilván, mint amelyik kielégíti a tanulók tett
vágyát, fejleszti a tanulók beszédkészségét, alkalmsa a 
tanulók önálló gondolkodásának fejlesztésére. Ugyanakkor 
szinte mellékesen említi csak meg, begy ennek a módszer
nek la lehetnek hibái, aint pl. a beszélgetésbe való 
túlzott boleraerülés, a tárgytól való sikálandógts, vagy 
pedig az, hogy a tanító nem az egész osztállyal, hanem 
csupán égi dia csoporttal foglalkozik, elhanyagolva a 
gyengébb tanulókkal való foglalkozást.

A beszélgetés módszerével kapcsolatban annyit való
ban meg lehet állapítani, hogy ez a módszer ténylegesen 
lehetővé teszi a tanulók órán való aktivizálását. Igen 
sikeresen alkalmazható különböző tények elemzésekor, a 
lényeres leryek kiemelésekor• összehasonlítások ol vérző- 
se alkalmával, stb. Ugysnakkor az la Igaz, hagy ennek a 
módszernek Is lehetnek nagyon komoly hibái, amennyiben 
a pedagógiai helytelenül használja, ¿¿agyon alaposan azg 
kell vizsgálni a beszélgetés módszerével kapcsolatos 
problémákat, mert ez - az aktivitás szempontjából rend
kívül értékes lehetőségeket magában rejtő módszer túl
zott mértékben, mádkor pedig helytelenül kerül alkalma
sáéra, és amennyiben a beszélgetés módszerét helytelenül 
alkat mázzák, Igaza van "zokolssky István azon megálla
pításának, hogy "ezáltal a beszélgetés melegágyává vá
lik a verbaliamurnak és az u.n. álaktivitásnak* /özokolosky 
István *Tmahaányt>k a tanulói aktivitás köréből* e. kö
tet 54-35.old./. Az osztályban pedig valódi aktivitást 
kell biztosítani, és ez csak akkor történik meg, ha az 
osztály-foglalkozás során a tananyagnak valóba* a leglé
nyegesebb problémái kerülnek a középpontba, a tanulók

•  59 -



ordeklSdnek m w  problémák Iránt ős többségük részt is

A beszélgetés módszerének előnyei olyan nagyok, hogy 
erre a módszerre a szocialista Iskolában is esUkaég van 
nladon tárgy keretében ős mindem fokon, Ugyanokkor vi- 
gyásni kell túlzótt mértékű ős helytelen alkalmazására.

A beszélgetés módszerének helyes alkalmazása, amely

mindenekéi 7tt az alábbi szempontok előtérbe helyezését 
kiiéija meg*

I Ij dflj n | _ •’ ,  ̂  ̂ j... | ... | . ■' , 'T'm̂ -, •' J| | - .. Mjj |

- A  ' *•

A problémákat úgy kell a gyermekek elé tárni, hogy 
ások érdeklődjenek a megoldás iránt és a megoldás érde-

a/ A problémák ilyaódon való feltárásának egyik dön
tő feltétele a tanító Jó kérdése. Esek annyira ismert

- A Jó kérdés ¿randolkadósra serkent /nyilvánvaló dol
got asm szabad kérdett!, a kérdést az egész osatály- 
iitft feltenni, a gyengébbiknek egyez tértibb kér
dést adjunk fel - lényeges az, mindenki éresse, hogy 
aktivan kííaxeaíüciidlk a kérdés megoldásában, egy-egy 
kérdésre több tanuló adjon választ és Így alakítsuk

- A kérdés legyem egyszerit, konkrét, a gyermek élet-

formailag rövid, nyelvtanilag helyes, határozott 
kérdéseket tegyünk fel/«

aek, ok éa okozati Összefüggés megmutatását kívánó

- 40 -
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kérdések« bizonyítást igénylő kérdések, maliid« 
ldst Irányi5 kérdések. stb./.

- He használjunk helytelen kérdéaeket /alternatív, 
csuggecstiv, beugrató, ősesetett, stb« kérdések/•

b/ Úgyonakkor amellett« hogy as aktivizálás érdekébaa 
igyekezni kell a kérdések helyes aegfagrdüaazáoára, azt is 
látni kell« hogy a beszélgetést neaoeok kérdésekkel lehet 
irányítani. -sokolaaky István *A támlák aktivitása a szo
cialista iskolában* o. tnaoloányábraa idézi k-^trecker 
nénet pedagógus szavait* *A kérdéseken klvlll m s  eszközök 
1» vonnak arra« hogy a beszélgetést Irányítsuk* felezői!-  
t'sok, parancsok, rövid impulzusok, aint pl. bátorító« 
aagfttó« vagy figyelmeztető közbeesőiének, esetleg xaos- 
aulátok, vagy jelek. Milyen gyakran elegendő egy-egy egy- 
oserfl kézaozdulnt, vagy fejbóllntáe, esetleg &rckifej eséo 
megváltoztatása« hogy vozecoük ée irányítsuk a megbeszé
lést. As a legjobb« lat as Gábor adnál kevesebb kérdéssel 
éri el a célját. Heveid tanítványaidat arra« hogy önma
goktól kérdések« vagy felszólítások nőikül is képesek 
legyenek rendszeresen figyelni« uj lágeretekhez jutni« 
gondolkodni« öuczefüggősn leírni« elbeszélni valsait!
Ilár a beszélgetés céljának pontos megfigyelése hatalmúm 
lökést adhat a gondolkodásnak. A továbbiakban ©gy-egy 
kösbeasűlis *tehát* *nondd tovább* *egóssitsétok ki* 
"fejtsétek ki bővebben* "mondjatok példákat* stb. kér
dések nélkül is alkalou arra« hogy tovább lendítse a 
tanúié gondolkodását, .fonal lett a részösszefoglalások« 
amelyeket a pedagógus vég«*» újabb és újabb kiinduló 
pontjai lehetnek olyan , ¿melyek a
megbeszélés során kibontakozhatnak”. bz as Idézet any- 
nylra világosan kifejti est a fontos kémlést« hogy a
ii/afttil Áir nlfÍLl.tri ff q m jk I/ O a o j g fii «•
kolsasása során neaooak nyelvtani kérdések segítségével 
történhet, hogy esen idézethez teocraentárt fizni telje
sen feleslegen.

ílgtBé iWgftl Jí .Xal4E V;gff..fett,.&ó̂  Igen értékes ta-
nulnzíaya jelent aeg erről a kérdésről Fábián Zoltán ta
nítóképző intézeti tanárnak a Köznevelés 1962. évi 9.
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osáréban. Bbben a tanulmányában a szorzó az alábbi gon
dolatokat fejtheti x

Ha figyelembe vesssttk, hogy as oktatási folyamat ©gy 
bipoláris folyamat, akkor tezréoseteönek látszana as, 
hogy a rendez eres Iskolai tapasztalatszerzésben a ka- 
vébbbé fellőtt "fii* a trnraló kérdezzen, a fejlettebb 
•fél* padi# feleljen. Iskoláinkban azonbnn éppen for
dított a helyzet. A neveié kérdés, a tanulók pedig 
felelnek és Így a beszélgetőü módszeréből nagyon gyak
ran n kérdéséé módszere less. pedig nett ugyanas.
A kérdéséé módszere t^yania a kezderényeséot, as ak
tivitást teljesen a pedagógus Jogává teszi, * a ta
nulókat pedig önállót lanságra, passzivitásra, vagy 
látszat-aktivitásra kárhoztatja. M r  pedig ha a ta
nulókból öntudatos, kezdeményezd, gondolkozó, aktív 
embereket akarunk nevelni, rá kell Ókét szoktatni a 
kérdezésre.
¿ Ibiin ennek éröekóbcaa az alábbi mozzanatokat tartja
fontosnak s
- ¿ehotóséget kell adni a tanulóknak a kérdezésre* /A- 
helyett, hogy ral tvárnánk fel ollen'rzo kérdéseket, 
helyesebb lenne, - ha meghallgatnánk a tanulók kér* 
dóséit, ^enne mód és lehetőség az elásó anyag saámos- 
kér 'se során Is arra, hogy meghallgassuk a tanulók
nak as ottani tanulás kŐzben felvetődött kérdéseit/.

- Fel kall ssóll tűni a tanulókat a kérdezésre, bátorí
tani kall ókét* Aokozor már cm Ikusagáben le meglepő 
eredményekkel Jár. Flaondja Fábián, hogy agy ált. 
Iskola 17. osztályában végzett látogatás után szóvá 
tették, hogy a tanulók egére nap nem kérdeztek óén
ál t. Másnap a neveié Így kezdte a tanítást« •Gyere
kek ti mostanában nagyon keveset kérdeztek télen
as órákon, pedig án nagyon örülök annak, ha kérdez
tek, mert akkor látom, hogy figyeltek és ezer ettek 
tanulni, Ezután akármit nem értetek, nem tudtok, 
kérdezzétek meg bátran**. A hatás minden várakozást 
felülmúlt, a tanulók valóságra! szárnyakat kaptak, 
sokszor csak néhány bátorító szén múlik a tanulók 
viselkedésének megváltoztatása/.
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• Erősíteni az isneretszersós aotlvosait(
fokosai kell a tanulók tudásvágyát. /Bon lobot- 
imé kérdései "»"* a tanaidnak, aki csak kénysse- 
rodetten tanai» aki nen értó’zeli a tudást, okit 
Iiö3önbö3€n hagynak az nj iarasrotek. 4 tudásvágy 
fokozásában, a tesoláal motívumok «r&it4sábai 
kiemelkedő nserep© von as leteolni munka és a gya
korlati élet közötti ozervoa kapcsolatnak. As tt- 
somban, tormolS d zö vetkezőtökben való látogatáaok 
alkalmával a tanulók nagyon sokat kérdeznek, Wl-

• X'entos a kérdezésre késztető őravezotéo. /A kér- 
'losósre kosztét3 óravezetés egyik lényeges kel*

téa éspedig a kiinduló olősetos szemléltetés/.
- A tanulók kérdezővé nevelése esampontJóból Jelen
tősek a toaulók önálló fsunkéi. /Rá vau kénysze
rítve a tanaié, hogy kő ráessen, ha elakad a m m -  
kában. A csoportos sonkák szerepe is Igen fontos 
Ilyen szempontból. Kód nyilik arra, hogy a tanu
lók egymást kérdezzék, egymástól kérdenek taná
csot. Ss éppen olyan Jelentős dolog, mint maikor

- A kérdésé© kockásét©óságának BOgezüntetóse, fel
oldása igán fontos feltétele a kérdezővé neveléé- 
nők. /El kall érni, hogy a tanulók nyugodtál, Ő- 
esintén nerjanek kérdeni. Be pedig a nevelők na- 
gatartáeától függ. Ha a pedagógus a tanulók kór- 
dőseiare bántóan és indulatosén reagál, a tanuló 
nem mer kérdezni. Stíl nagy a kockásat, kflflnfiws 
as érsékenyebbeknél.

A Jó nevelő igyekszik növelni a tanulók kiváncsi-

talmassa, dicséri, értékeli a Jó kérdéseket, igyes 
tanulók kérdéseit, problémáit felhasználja aa &J 
anyag feldolgozása közben.
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• Sem közönbus az sem, hogy a nevelj miként telel 
a tanulok kérdéseire, /k koraolyan feltett kérdé
sekre a nevel&iek is komolyan, készségesen illik 
válás solni. A tanulók kielégíti, xaegnyugtsté választ 
várnak kérdéseikre/.

- A pedagógus kérdéseinek mintaszerű volta. /Üogy 
miként kell tartalmasén, okosan kérdést feltenni» 
est elsősorban a nevel őtél tanulhatják meg a tanu
lók/.

A bemutatás sódo serének helyes nlkalnazása esetén az 
oktatási folyamata valóban aktívvá válik és mindegyik gye
rek e kutató, akisárletező, as alkotó helyzetébe kerül, 
•özükbe kapják as iaraeret forrását és a pedagógus vezeté
sével negtnnaljflk» - egyre önállóbban - "kivenni* ezekből 
nindazt, sói a tudomány alapjait képezi. A bemutatás mód- 
ozerének helyes alkalmasása sas azonos aszal a "szemlél
tet óaool*, maikor as érára bevitt szemléltető eoeküz, esak 
nlnt a tanár magyarázatához szolgáló illusztráció függ a 
táblán, vagy fekszik a tanár előtt as asztalon. hr. Ua^y 
vándor enlitett didaktika könyvé bon/ 201. oldal/ világosan 
rámutat arra, hogy* "A szemléltetés a különböző esetekben 
as érdeklődés felkeltésének és a gyermekeic aktivizálásá
nak nagy lehetőségeit rejti magában. Már a legkisebb 
gyermekeknél tapasztalhatjuk, hogy a szerencsésen megol
dott szemléltetések alkalmival u&yssólván valamennyi gyer
meknek van mondanivalója, van a bemutatott tárggyal kap
csolatban valamilyen Ismerete, tapasztalata, élménye. 
Mindezeket a tárgyalás alkalmával előnyösen tudja fel
használni az a nevelő, aki a bemutatással kapcsolatos 
beszélgetést rugalmasan tudja vezetni, a gyermekek oda
vonat kozó tapasztalatai, Ismeretei közül ügyesen tudja 
szelektálni a felhao »álhatókat, s egyáltalán a bemuta
tás által felszabadított aktivitást helyesen tudja a 
oél szolgálatába állítani." As eddig elmondottak azt mu
tatják, hogy a tanulók aktivizálása érdekében jelentős
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szerepe van a dsaonstridók széleskörű alkalmazásának. 4

oa területén • korlátlan lehetóságotok vannak.
1. A bemutatóé módszerének eredményes alkalmazása 

feltételezi a tanulók negfigyelSkópea©égének nagyarányú 
fejlesztését. A céltudatos »©gügyéiéseknek ugyani» je
lentbe szerepük van as uj ismerőtök szerzésében és as 
ismeretek oegssilárditáaában előránt. Erdősekkel ve* 
»etjük a bemutatott tárgyak figyelmes öo részletes aeg- 
vizagálását, irányítjuk a figyelhet a fontos részekre* 
összefüggésekre, a osontál célszerűen vezetjük a gyomé-

folysmtában a negértéa fölé* - Írja Aagy Sándor oolltott 
didaktika könyvének 202. oldalán.

A tárgyak bemutatásánál nagyon lényeges as, hogy a

foghassák fel. A bemutatást úgy Imii végesül, hogy a ta-

hatást* A képek bemutatásánál is nagyon fontos, hogy a 
gyermkek figyelmét a legfontosabb részekre összpontosít
suk, mart ezek teszik lehet évé as ábrázolt tartnlea he
lyes megértését.

alkalmazása áladon esetben a támlái aktivitás eredményes 
30gitdje - annyira közismertek, hogy azoknak legfeljebb 
felsorolására van szükség, de részletes kifejtésére n«au

használása, foldgöab és térképek, film, különbőzé grafi
kai ábrázolások, táblai raja, oiogrnaok, statisztikai

Ezek közül legfeljebb néhányt enelak ki, amelyek a gyer
mekek aktivizálása szempontjából rendkívül fontosak, de 
objektív és szubjektív okokból még nem kapták meg as bkot 
joggal negilletó helyüket az ektaté-nevoltenkábsBi.

- A pedagógiai gyakorlatban a jövőben a jelenleginél 
jóval nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a film
nek. A filmek beantatáea igen nagyjelentőségű. Olyan 
tájakat, jelenségeket, tárgyakat varázsol a gyerm
kek elé, amelyeket egyébként egyáltalán aea lenne 
módunkban bemutatni. Kagy előnye, hogy folyamatok
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nogflgyolasőre lm alkalma* ad* A film sokszor al- 
knliaas az előzetes tényanyag nyújtására» néha az

leintve, hogy a mozgó filmnek a tanulók aktivizálá
sa szempontjából Igen nagy Jelentőség© van, a le
ható leghamarabb fel kell számolni a film szerepé-

hamarabb el kell sajátítani nemcsak a filmvetítés 
technikáját, hanem a film bemutatásával tartott 
érák metodikáját is. £1 kell érni, hogy aa oktaté- 
ff|«eir bemutatása ne alkalmi Jellegű legyen, ha
nem az oktatási folyását szerves, alkotS részét 
Jelentse.

• eredményesebbé kell tenni a kia»ánfii>3/. sokat. «Feles
leg Ugyanié a ki r-indul t -oknak szinte állandóan 
Ismétlődő hiányossága aa, hogy a tanulók «inkáját 
a tanár sonkájával helyettesi tik ée a tanuló rain-

hogy a tanulók önálló megfigyeléseket végezzenek 
ée egy sor gyakorlati munkát hajtatlak végre a ta
nár áltól kitűzött feladatok alapján. A nőst ké
szülő általános iskolai tanterv sár az ált.lakóla 
alsó tagozatában la nagy gondot fordít erre, ami

dalai Jelenségek megfigyelésére az I-IV. osztály
ban tanulmányi sétákat» kirándulásokat kell szer
vezni. A környezetIseeret tantérré annyi tanítási 
érát biztosit esek végrehajtására, ahány az elő
irt megfigyelési alkalom1*. Az azt Jelenti, hogy 
ez Z.e-ban 5, a ll.o-baa 9, a XU.o-ban 8 éa a 
ZT.o-ban 7 tanulmányi sétát, 111. kirándulást

/Gyakorlás/.

korlat! alkalmazására igen nagy gondot kell fordítani.
■Szén gyakorlásoknak a célja az, hogy a tanulók szükséges
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magvalosiimi aa oktatás folyamatában. Gyakorlati fog- 
lalkoz *e pl. as, amikor különböző példákon és fcladat-

nj ismeret kialakítása, megssll őrditáaa ér iekében kasa* 
Háljak fel a korábban elsajátított ismereteteket* vagy 
pedig, «álkor as egyik tárgy keretében megszerzett Isme
reteteket egy nézik tárgy keretében is alkalmazzuk. ás 
elmondottak világosan mutatják, hogy s gyakorlás milyen 
ssélee területem mozog as Iskolában - ugyanakkor a vál
tozatos lehetőségeken belül világosan látszik as as alap
vető azonosság, hogy a /lyenaekek zár korábban elsajátí
tott lsrtcretolnek slknlnas círol és gyakorlásáról van 
szó.

annak biztosítása, hogy a troralók tudatosan törekedje
nek a gyakorlat céljának elérésére és s ssé helyes ér
telmében aktívak legyenek a végrehajtás során. 4 Jár
tasságok és késseégek kialakítása során annak érdekében, 
hogy a tanulók érdeklődése a gyakorlás egész folyamán 
élénk maradjon, hogy növeljük a tanulók aktivitását te 
önállóságát — ***"AwMtinni¿itt as alábbiakra k^l tekintet
tel lenit

m  ( . • . •

köntös mentik a kihangoulyosáoa, mart aég elég gyak
ran előfordul pedagógiai gyakorlatunkban, hogy a taní
tó maga ugyan tervszerűen dolgozik, - a Jártasság te 
kószségfej Isssrfcés aég sem lese eredményes, mert nem Je
löli meg konkrétan te részletesen a gyakorlás célját. 
Gyakran előfordul as is, hegy a készségfejlesztő érák 
egyhangúsága alatt mély unalom van a tanulók között.
Sast ritka az sem, hogy a készségfejlesztő érákon hibás 
a közös te önálló gyakorlás aránya. Előfordul, hogy az

ás lehet találkozni ennek as ellenkezőJével Is, amikor
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egész órán *szá Jbarágott * gyakorlással untatják a ta
nulókat.

4 szilárd ksszeógek kialakítása érdekében bizto
sítani kall a változatos gyakorlási módokat. nJnoB

gitoéget nyújt e teklntetbcm a pedagógusoknak; ónak 
kevés olyan módszertan Jegyest van, mint pl, a trmitó- 
képső Intésetekben Jelenleg has máit *£z anycasyelv 
tanításának módszertana* c. Jegyzet, amely a* olvasási 
késeség fejlesztése érdekében Igen változatos gyakor
lási módokat Javasol a pedagcVus^mak. S könyvben a gya
korlási aódokra vonatkozóim as alábbiakat olvaahatjuk*

"íblyékony olvasásnál éppúgy, mint a ssótr*oló 
olvasásnál a hangon, halk, egyéni éo csoportos olvasás

vasáét egy Jobb ős egy gyengébb tanuló között. lessel 
kiüönoöon as olvasási tempó egyenetlenségét oldhatjuk 
fel a gyengébb gyerekeknél.

•Staféta olvasási a tanuló szólítja azt, aki foly
tatja as olvasást. Előre kiköthetjük, hogy mindönki 
kőt vagy három mondatot olvas. Különböző versenyszerű 
olvasási módok* pl. a kettő« olvasók számára kijelö
litek egy részt, hogy ki olvassa legkevesebb hibával, 
vagy egymás után olvasnak 5-öo, 4-ee, 3-as, 2-ea olva
sók. 4 tanító értékeli és összehasonlítja a munkát. 
Ugyanakkor megtehetjük, hogy as összes 5-ösök, és 
4-esek olvasnak egymás után. Megállapítjuk, hogy ki 
tartja helyét a csoportban, ki Jutott előre, ki ron
tott, miért?

Uo felejtsük el, hogy a folyékony olvasást mindig 
esők olyan szövegen gyakorolhatjuk, amelyet már megtár
gyaltunk.

Igen elterjedt gyakorlási mód a válogató olvasás.

mondatot, kiemelhetjük a párbeszédeket. Gyakorlás köz
ben a gyerek nyelvtani ismereteit is alátámasztjuk, ásd-

ét
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kor a válogatás cseapoatja a tanult nyelvtenl anyaggal

tikot. Kerestesoünk kit 1-2-3 tagú szavakat. ¿ősképp 
Íróra, másképp hallóra. Kottás másnalhangzót, hóra au 
magánharc sót, cl nem válogatható szavakat stb. Séha

ra, a a gyávák keresse ki a megfelelő mondatot az el-

•Eeread ki azt a nondatot, melyben as Író ondola- 
tát esetiben fejezi ki, mintha te mondanád!*

lomra hányféle kifejezést hasnál az Író. Gyűjtsük ösz- 
eze as olvasmányból as először hallott kifej eséseket.

As órán biztosítanunk kall a tanulók aktív közre
működését, vagyis el kell érnünk, hogy a gyermek figyel
jen as olvasott szövegre, ¿mért változatos gyakorlási 
módokat kell beállítani, ujsbb és újabb szempontokat 
kall adni az olvasáshoz. Ez lehet a technikai gyakorlás 
egyik raódJa, vagy a mondanivaló tartalmi elmélyitóöe.
/l48*149*oXd«/

*4 gyakorlati tapasztalat szerint azokban az 1 isko
lákban, ahol az olvasási készség fejlesztése érdekében 
Ilyen változatos módszereket 4  t • a tornalók
aktivek, v^rocaiyasolloa alakul ki közöttük a folyékony, 
értelmes, kifejező olvasásra. Ugyanakkor az egyhangú 
gyakorlási módok mellett, amikor pl. az egész óra az
zal telik el, hogy a gyermekek egyenként sorba olvas
sak, - as osztály zömét gyötarl az unalom, a gyoraokek

 ̂&KáÍ3EUd{t Xd^MBfilCe*
Icoüt oXXor̂OffintjLT 00 , s /-y ̂Icoy lrl0*»
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A tranalaányi jellegű alkotó tevékenység ugyanis /kü
lönbőzé elmúlott és gyakorlati feladatnegol dánok« meg* 
figyelések otb./, ttár taméesctes kiegéözitÓi az iskolai 
oktatásnak« önouagukben m  elégségesek ahhoz« hogy az 
Ilyen gyakori átok által nevelt Ifjak« aktív« a tanait 
ismereteiket a gyakorlati életben la felhasználni tűdé 
felnőttek lágyénak* Ha a tanulóknál a gyakorlásnak csak 
a tfimUnéayl jellegű formáit használjuk, akkor ugyanis 
fennáll a veszélye annak« hogy a tanulók csak Iskolás 
körülmények között tudják majd ismereteiket felhasznál- 
ni« a tényleges gyakorlati munkákban pádig nehézségeik 
leesnek, -»ért szükséges az iskolai oktatást összekap
csolni a legigazibb gyakorlattals a ternslé 
ikxnék. bekapcsolása as oktatása na különösképpen fontos 
és ldécsexil falhat. A gondolkodás ugyanis non öncélú 
művelet géz ember életében.« htmaa a gyakorlatot« a cse
lekvést szolgálja* Ugyanakkor a tapasztalat azt matat» 
ja« hogy a tanulók tudása aég nes elég élé és hatékony* 
isméik oka többek között abban is aegtalálhaté« hogy az 
oktatáe nem törekedett eléggé a tényleges cselekvést« 
a gyakorlati munkát is felhasználni a tanulók iskolai . 
munkájába* Jelenleg est a célt vannak hivatva szolgál
ni as általános iskolákban a gyakorlati foglalkozások« 
a középiskolákban pedig a tényleges tesaaelóaaaakában va
ló részvétel a hét egy vagy két napján*

Sajnos» ennek az Igen fonton probléma Betoldásának - 
elvi és ryakorlatl szempontból egyaránt - ónak a kez
det kezdetún vagyunk* kegyen céltudatosén és pftkfyfr VfUl 
w k  latosul anuaft Áyflftkájsiu. )W2L & tQm&ZmmH&tim  
Téggteggi taiaóK .a Séflytoaqi»

végezzék.
1 szerzett lezseretek megszilárdítása és tudatos al- 

knlaazűca érdekében jobban ki kell használni a tanulók 
közhasznú nuakatovókenyoégát is* Jelenleg e z  m íg nem 
tölti be tanulóink életében azt a szerepet« ásd Indokolt 
lenne. őssel az elkövetkező Időben, sokat kall foglal-
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kosai. látni kall azonosa, est te* hagy a «untea (ftnegátm

nyék között nevel, -z pedig azt jelenti, hogy a tanulók 
osirányu ramkájánok szervezésekor áladig komoly gondot 
kell fordítani a cél világos meghatározására, tloztáz- 
ni kell a végzendő sonka mennyiségét, biztosítani kell a 
munka szervesesének ás végzésének önállóságát, tudato
sítani kell s aranka eredményességét»

3 * k  támlák aktiviválásának érdekében lényqgeoea

jtÁaak lelle/rén. Biztosítani kell, hogy a tanulók 
rm a gyakorlat technikáját és fogasait sajátítsák el, -

kor vőgoszük helyesen a gyakorlás arankáját as Iskolában, 
ha pl.

- Kernagy&rástatunk egyes tényeket vagy jelenségeket 
& tanult ismeretek alapján.

környező életben, munkájuk során - a tanult asabá-

- Arra törekszünk, hogy a tanulók szerzett ianere-

ni a tanulókat, hogy szerzett Ismereteiket nap, 
mint nap alkalmazzák is a gyakorlatban.

A Jártasságoknak ás készségeknek a vázolt módon való 
kialakítása tokosatokén képessé teszi a tanulókat az élet
koroknak megfeleld {kiálló arankák végzóeár© és oda vezet-

képes* tudással fogják elhagyd az iskolát.

*

Már a XI. fejezetben szó volt arról, hogy a tanu
lók Ónálló munkájával való törődés a jelenlegi pedagógiai

lehetősen kidolgozatlan területi.. * ̂ogemlitóst nyert, hogy
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ntf vélni kell a tanulók által végaett Ónálló felad otoerol- 
dások arányát ás as Ónálló «unkákon balül la a reproduk
tív «atkák helyett nagyobb helyet kell biztosítani as al
kotó Jellegű «inkának. Ebben a i'öjesetben egy Ideált réas- 
latosebben kell megvizsgálni, hogyan la állunk a tanulók 
a^iin kérdésével.

3agy -ándor didaktikai sonkái és a barnánkban aegJo
lánt egyéb didaktikai Írások a tanulók Ónálló esünk!Ját 
*a tanulók Ónálló megfigyelései, kísérletei, »kutatásai* 
óimén tárgyalják.

ások aa oktatási aóde serek, amelyekről esen dolgosai
ban ©»ideig saó esett /közló módszer, bessélgetós aódsse
re, bemutatás módszere, gyakorlás/ lehet ótó teazik a ta
nulók aktivitásának biztosítását. mndezeksn kívül azon- 
boa a» oktatási tevékenységben szükség van olyan módsze
rekre le, eraelyek a gyomok Jankájának as elmondottaknál 
nagyobb aktivitását Óe önállóságát Jelentik;. Természeteem 
ozoknől a módszereknél is ott ven háttérben a pedagógus 
irányítása - de a tanulók önállósága a& eddig tárgyalt 
módszerekhez viszonyítva Jelentősen növokozlk. Ami a ta
nulói önállóságot Jelenti - és ezt világosan látni kell - 
es rámái kisebb, isinél alacsonyabb fokán állnak a tanulók 
as Iskolai munkának, felfelé haladva azonban egyre nagyobb 
mértékben megteremtődnek aa önállóság pedagógiai felté
telei.

Elöljáróban art is mag kell említeni, hogy a tám
lák önálló jénait módszerei «rf nifanoim^óirt asért nin
csenek részletesen kidolgozva, mert ezek kidolgozása na
gyon bonyolult éa nehéz faladat. Hiszen ha Jól átgondol
juk, akkor azonnal világossá válik, hogy csak az önálló 
nunkák az agyas tantárgyakat Illetőm nagyon különbözők 
lehetnek. Jelentős különbségek vonnak a tezméssettudoná- 
nyi, a társadalomtudományi és a a.'.vészét! tárgyak között.
A  toriaeláaunka területén végezhető önálló «unka nóds ser
tana la lényegesen különbözik as elméleti tantárgyak te
rületén lehetséges önálló «Bikákétól. Ezenkívül a tanu
lók szélién! éa fizikai önálló tevékenységének Igen sok
féle formája lehetséges a tanítási érán és az otthoni
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sonkában egyaránt.
Az elmondottak ellenére is tehetünk azonban a ta

nulók önálló munka Jura vonatkozóan néhány olyan 411 ondó 
Jelleggel bíró megállapítást , amelyek tudatos felhasz
nálása erodiaényeseöbé teheti oson a területen a pedagó
giai gyakorin tót*

1* nindenebelűtt ast lehet aegállapitani , hogy a 
tanulók önálló sonkája as icseretek elsajátításának, a 
sagatUáxáltáauúc és as ellenőrzésnek egyaránt lehet 
módszere. A tanulók aktivitását azonban csak abbén as 
esetben lógja kiváltani» ha ez az Ónálló munka kapcso
latban vsa as ólettel» a tanulók konkrét fogalmaival» 
alkotó Jellegű óe olyan komplex feladatok megoldását 
Jelenti» msely megköveteli as analitikus és szintetikus 
tevékenység egységét.

Azt is világosan látni kell» hogy minél szilárdab
bak a tanulók készségei, annál eredményesebben nyilvánul 
meg önállósága a tanulási és gyakorlati munkában. A 
készségek szilárdsága ugyanis» mintegy felszabadítja 
a tamilok szellemi éréit as alkotó szel lengi feladatok 
megoldáséhoz. Térnek elérése viszont egy hosszantartó, 
több szakaszból álló folyamat. Pl. az általános iskolai 
1» osztályosok számára • év elején - már önálló felada
tot Jelent a betűk egyszerű lemásolása is. Vagy pl. elő
ször egy feladat megoldása lehet önálló mmka, de ha
sonló feladatok gyakorlásának a megoldása már egyre 
inkább nem. ükkor már annak érdekében, hogy e tanulók 
önálló munkát végezzenek - komplex feladatokat kell ad- 
ni» amelyeknek megoldását magúknak a tanulóknak kell 
kutatatok. Az ált .iskola alsó tagozatában a fogalmazás 
tanítás során a tanulók önálló munkájában elérendő szin
tet a Tanterv is szakaszokra bontja fél. Pl. 11. o-baa 
el kell órai, hogy a tanulók önállóan is tudjon monda
tokat alkotni, a ZIX«o-ben el kell érni» hogy önállóan 
la képes legyen megszerkeszteni egy fogalmazást, a IP. 
o-bon egy pontosan meghatározott témán belül a elmet Is 
önállóan kell a gyermekeknek megválaaztenl. Ml önálló
ság színvonala viszont Ilyen módon csak abban as eset
ben fejlődik, ha cm oktatás folyamata biztosítja a ta-
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nalök gondolkodásának, és azoknál: a Jártsasápoknak, köss*

11tikos eljárásokat és a feladatok megoldása sorén kőnk* 
rét és pontos fogalmakkal tödnek dolgosai, ám oktatö 
sonka sorén a tanulókat iljon önálló mánkéra kall meg
tanítani, köpéssé tömi« Minden aás csak esskoz annak

2. A truralók Ónálló munkájának as eddig elmondottak 

tóiéról lehet elősegíteni*

ff-V ,. X >' ok rendc-serét, Bank a acgflgyclcsok és

kot a tanulók házi feladatként, önállóim  végessék el. 
Sermósseteoen esek as önálló megfigyelések as Iskolai 
élet különb#ső szakaszaiban nagyon különböző cslntüek és 
előfordultál arányuk la más és aás, * de ilyen Jellegű 
megfigyelésekre aír az általános Iskola alsó tagosatátsm 
is szükség és letart éség vsa. fi* a Jelenleg érvényben 
lévő III.osztályos fanterv is eléírja, hogy* •Végeste»- 
oeaa a tanító megfigyeléseket a gyakorló kertben, konyhá
kért ben, élősarokban. A tanulók Jegyezzék fel a »egügye- 
lés eredményeit •• Ilyen segflgyelések leletnek pl* as 
alsó tagozatban* as utca forgalmának negügyeléee, a 
csira só bab megfigyelése, a növény fejlődése, a Sáp fel
kelése ás lenyugvása, vetenényeakert tavasszal stb.

Előfordul, hogy nem ©gyesért megfigyelésre hívjuk fel 
a tanulókat, hanem hosszabb ideig tartó megfigyeléeeloet 
adunk nekik. Ilyen tartás megfigyelési feladatokat kall 
atennk pl, a váltosáook megfigyelésével
kaposolatbcaa. .ozrevétetjük esek kihatását a növények, 
állatok  életére. íhizeaoaabb megfigyelés keretében szeres
nek előzetes ««síeléseket, képzeteket a tanulók pl. to- 
vasssal a rügyek duzzadásáról, fejlődéséről stb.
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As önálló rsagfl gyeié oeknél előfordul, hogy az egáas 
ooztály uyanaat a feladatot kapja /pl« figyelje meg A 
növény fejlődését/. Makor viszont a tnamlók egyéni «ég

ős egyik a hőbirsékletet, e aácik a nzél irányát, a har
madik a csapadékot figyeli/- Ai ilyen esetten neonban a

Olyan megfigyelést, amelyik ónálló «unkát követel, 
csak akkor adhatunk a tanulóknak, ha a megfigyelés alap-

Ugyanakkor az megfigyelés fontoeságát naa lehet
©léggé hangsulyózni, mart ha a tanulók «ináig csak irá
nyított megfigyelés* regesnek, ekkor sohase« fognak as 
önállóságig eljutni.

á tanulók önálló «unkájának helyes fonaáihos tartós
nak a kUlQnböső gyűjtések.

A tanulmányi sétákon végzett vagy otthoni feladatként 
adott ryüJt&omfeB, «Int pl« levelek, termések, rovarok, 
stfc- gyűjtése, segítheti as ismeretek feldolgozásit és 
asgaalláxdltáaát egyaránt« fagyon hasznos flnállé «unká
ja a ryornekekaek az olvasott anyaggal kapcsolatos utóla
gos anyaggyűjtés is« Napilapokból, folyóiratokból gyüjt- 
acmok kepéket és a tanultak al apján lássák el étet na- 
gyarásó feliratokkal atb., atb« A lényeg as, hogy a 
gyonaekekbon meglévő gyUJtőtedvet igen hasznoson az is

is szinte természetes, hogy as osztály valaaenayi ta
nulójának lehetetlen egyéni feladatot adni, - as azon-

'iohozod" feladatot adlak és ezekből minden tanaié any- 
nyit old asg, amennyit tud. /pl. egy lapra felírok 4



- 56 -

számié& feladatot és a t anulóknak megmondom, hogy aki 
kettőt idd nog as közepes, áld hármat az Jó, és aki álad 
a négyet megoldja, as erre as önálló sonkájára jeles 
osztályzatot kap/.

- Jelent?« szerepe van a tanulók alkotó aktivitásá
nak és önállósága fejlesztésiek asampontjából az osztá
lyon ás iskolánk!vOU munkának is. /FI. a szakkörökben 
végzett munka, szemlélteti easü&zök készítése a tanulók 
ált a, üzemekben és termel ̂szövetkezetekben végzott munka 
atbm/m

3* üogyon lényeges feladat - as aktív ember nevelése 
érdekében - , hogy as Iskolában megtanítsuk a tanulókat 
a tímkönyvekkel és egyéb könyvökkel, valasint a külön- 
bősé fonrlsnlivekkel való önálló munkára. fceg kell taní
tani a tanulóinkat tanulni, mert az önálló munkának ez 
a készség© önmagától sohasem fog kialakulni.

A tanulói aktivitás és as érettségnek megfeleld ön
állóság biztosítása érdekében feltétlenül szem előtt 
kall tartani a kővetkezőket*

- A tatárnak nem az a feladata, hogy a tanulók előtt 
elmondja a tankönyv egész anyagát, hanem mindenekelőtt 
azt kell biztosítania, hogy felkeltse a tanulók érdeklő
dését a tusait tantárgy iránt Is beszélje meg a tananyag
gal kapcsolatban azokat a kérdéseket la, amelyeket maga 
as élet vagy a tudomány fejlődése felvet. A tanár tehát 
esek az alapvető kérdéseket fejtse ki az anyagbél - a 
tanulók feladata less az, hogy önállóan feldolgozzák az 
egész anyagot. Az ilyen módon való eljárás a tanulásnak 
egy nagyon fontos formája, mivel a tanulóknak az iskolá
ban nemcsak a tudományok alapjait kell elsajátitaniok, 
hanem az önálló tanevet««őrzéshez szükséges készségeket 
is.

Az esetek zömében a tankönyv ««¿yagának megbeszélése 
elegendő, egyes esetekben azonban, meg kell szervezni a 
tanulók kiegészítő irodöloirrml való megismertetését is.

- Előfordulhat az Íz, - természetesen csak a közép-
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Iskola felső osztályaiban - hogy a tanár csapán bovese
tét tart as óra tárájához - a tenni ók pedig a tanár Irá
nyítása aollett Önállóan dolgozzák fal as anyagot « 1  

osztályban vagy otthon végzett kötelező föladatok, va
lamint egyéni kiegészítő feladatok segítségével. Itt 
kall a ^ U t e o l  azt la, hogy as addigi pedagógiai gya
korlatban a taralók tankönyvökkel ám agyeb könyvökkel 
való »unkája teljesen as otthoni tanulás céljait szol
gálta. A tanítási órák korszerüaitéaöre vonatkozó jelen
legi kísérletek viszont abba as Irányba matatnak, hogy 
a tankönyvekkel és egyéb könyvekkel végzett munka a ta
nítási órákon le nagyobb szerepet fog kapni.

- Igen fontos feladat annak oegv&Lóeitáea, hogy a 
tanulók a tankönyvből való tanulás kasban teljen akti
vitást tanúsítsanak. innék érdekében mindenekelőtt a 
tanulóknak a támlásra való beé^ttyfctpágát kell bizto
sítani. fis ugyanis komoly kihatással van a bevésés gyor
saságára és tartósságára egyaránt, A Heljesitnényfcépes* 
tudás biztosítása érdekében el kell érni tanulóinknál 
azt la, hogy a tanulás céljára rendelkezésre álló Idő 
nagyobb részét ne a szöveg olvasására, hanem az anyag 
kSSnyv nélkül történő j&tfty ftlWifléfröM fordítsák.

8eg kall tanítani a tanulókat arra, hogy céltuda
tosan dolgozzanak, állandóan ellenőrizzék Bankájuk szed- 
hányas cégét, Javítsák, tökéletesítsék tanítási ssódsze- 
rffiaet* ’Rseknek a megvalósítása azonban nem könnyű, 
mert előfeltétele a tanulók Bankához való viszonyának 
helyes kialakítása.

&BJao> a tanulók (kiálló Bankájának módszertana »«£- 
lehetőson kidolgozatlan. Figyele-ab©véve azonban esnek 
fontosságit, neg kell oldani as elkövetkező években az 
ezzel kapcsolatos kérdések Jelenleginél jóval részlete
sebb kidolgozás át. Elsősorban az egyes tantárgyak mód- 
ozártanának loc* feladata aa, hogy ezeket a kérdéseket 
as egyes tantárgyak sajátosságéinak ée a tanulók élet
kori sajátosságainak megfelelően részletesen kidolgozza*
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Már volt ózó arról* hogy a tanulók aktivizálása 
szempontjából nllyon fontos ~aercpe van az ellonőrzéo- 
nek. Megállapítást nyárt* hogy as ellanőrzéa módja 
visszahat a tanulók Iskolai éz otthoni tanultadéban való

ss oktattál folyamatnak az egyik olyan fő mozzanata* 
amelyet as ogécz oktatási folyamat szerves récéévé kall 
tanai* mégpedig agy* hogy as a tanulók aktivizálása ró
ván befolyást gyakoroljon magára as oktatási folyamat
ra la. L% viszont csak abban az esetben érhető el* ha

■fef föladatából sikerül fe-fVi {»«HhtOwitek «íhA m  aenatis— 
must ás egyhangúságot.

áthassak az egész oktatási folyamatot, űrnek kthungeu- 
lyozíea Jolán körülményeink kBe^tt különösen asért sslSk- 
séges* mert a "Koszkai enko-vita* óta - a Moozkalenk© 
által tett azon Javaslatot, hogy a vegyes típusa órákon

uj anyag feldolgozásának didaktikai feladatát egy közös

ás lemondanak az isneretek ellenőrzésének negye» sok 
más ás föltétlenül szükséges lehetőségeiről. /is utób
bi időben találkoztam s Moagkalcnto által tett Javas-

éppen olyan helytelen* mint ezeknek a Javaslatoknak 
flgtlolgál Í\Bm/ *

Tekintve* hogy as Ismeretek ellenőrzésének és ér
tékelésének pedagógiailag helyes végzése komoly akti
vizáló erő és asért* mivel igen sok probléma von Je
lenleg a pedagógusok között azt illetően* hogy mikor 
végezzék az ellenőrzést* mire terjedjen ki ez as ellen
őrzés és hogyan végezzék • feltétlenül foglalkozni kell
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1« M&r az odáig tett néhány megállapításból is ká
derül • hegy az ismeretek ellenőrsézére as éra elején* 
as éra régén én as éra késben egyaránt ssUksőg van*

meg kell kapnia as oktatásban as ét megillető bo
lyét, As természetes, hogy nem marad uralkodó hely
séta és főképpen e tanítási óra problémájával kap
csolatos ismétlés, vngy as arra veseté beozélgetco

tanítási óra elején történő számonkérést úgy kell 
végesni» hogy a tanulók kénytelenek legyenek tu
dásukat, Ismereteiket alkalmasai. Fontoh, hogy as

törés nélkül kapcsolódjék, as óra elején történő 
elleaJrsóshss ée as is, hogy as égés* osztály réest 
vegyen benne• /ki. "Gyerekek gondolkozhatok ason, 
hogy*.." ¿s csak bizonyos Idő uulva szólítjuk fel 
valamelyik tanulót/. As ismeretek óra elején tör
ténő ellenőrzésének olyan vonatkozásban le Jelentő*

hogy a tanulók aktívan csak abban as esetben dol
gozhatnak as órán, ha as uj anyag feldől, -ozásához

la. sajnos a legtöbb tanár nem osztályossá as sün* 
"összefoglalást*. Pedig nagyon Jó lenne, ha minden

ugyanis a tanulók as eddiginél gyakrabban tudatára 
ébrednének a teái tani órák után annak, hogy valami 
újat tanultak, - ez további aktív közije munkára 
serkentené őket. /Sajnoe Jelenlegi pedagógiai gya
koris tuakbrn nemcsak hogy nem általános as, hogy 
a tanár nem osztályozna az összefoglalást, hanem 
as is előfordul, hogy saga as összefoglal ío is él
őárad./
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gee, hogy az tanerőtök állandó ellenőrzése megtör
ténjék az uj anyag feldolgozása alatt la. £s a 
legnehezebb föladatok egyike, de alkálmasása Igen 
helyes ¿a a tanulók aktivizálását nagy »Sártökben 
biztosítja. 36 alkalmazása esetén a tanulók szellő- 
ni óa manuális értelemben messzemenően részt vasé
nak az aj anyag feldolgozásiban. Lebonyolítása 
úgy történik, hogy a pedagógus előre elhatározza 
néhány tamilénak különösebb megfigyelését az óra 
folyásán és végzett sonkájukat az óra végén érté
keli. Ha a tanulók észlelni fogják as Ilyen irányú 
komoly munkát - ók le Jobban részt fognak vonni a 
tanítási órák Bunkójában.

A tanítási órán vérzett sonkáért kapott osztályzat az 
egyik leghatékonyabb motívum a gyermekek aktív munkájá
nak, - fokossá figyelmüket, érdeklődésüket. Egyáltalán nem 
helytállóak egyes nevelőknek azon aggályai, melyek szerint 
az órán végzett máskáért kapott osztályzatok bevezetése 
után a tanulók otthon már nem fognak tanulni, ,ppen ellen
kezőleg, - gyakran előfordul, előre átnézik a tankönyvet, 
hogy ezáltal némileg felkészüljenek a kővetkező óra aktív 
munkájára. As e módszerrel kísérletező pedagógusok olyan 
tapasztalatokat szoroztok, hogy a tanulók igyekeztek 
személyiségüket maximálta módon érvényesíteni as órán.

2. A tanulók ismeretei ellenőrzésének és értékelésének 
ki kell terjednie a tények és általánosítások tudásának 
ellenőrzése mellett a Jártasságok és készségek ellenőr
ző sőre, valamint arra is, hogyan tudják a tanult Ismere
teket a gyakorlatban alkalmazni. 3agy bándor *Az oktatá
si folyamat korszerűsítésének strukturális kérdései* e. 
tanulmányában erről a kérdésről Így Ír: *As ellenőrzés
nek a teljesítményre kell irányulnia. £a bizonyos ese
tekben szóbeli teljesítmény úgy»» de kétségtelen, hogy 
a szóbeli teljesítményeknek is ©pryre inkább Ónálló, al
kotó alkalmazások, feladatmegoldások formájában kell Je
lentkezőtök. Általában pedig a gyakorlati feladatmegol
dásoknak, aint az ellenőrzés legjobb lehetőségeinek,
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határozottan el:térbe teli kerülniük.* Ha a tanulók art 
fogják ér©sál, hogy ismereteiket - a teljesltnőnyek ozó- 
boll óm Írásbeli ellenőrzésének különböző eljárásai se- 
fjitaégévei - átfogóan Sm sokoldalúan értékeljük, akkor 
es as aktír egyiittaüküdós ösztönzőjévé válik s egyszer
smind a teljest tiaéayek emelkedéséhez fog vezetni. 1 
rosszul végsett, hossza Ideig t sorté feleltetősok ugyan
akkor as osztály tanaiéit passzivitásra - vagy negatív 
Iránya akti vitásra /rendetlenkedne otb./ kónysseritik.
A rendszeresen és Jól végzett ellenőrzés rendszeres 
mókára fogja serkenteni a tanulókat la.

5. A tanulók Ismereteinek ellenérzésével és értéke
lésével kapcsolatban as elmondottakon kívül udg két kér
dést tartok szUkeégeenek megealitoni*

- Különösen az utóbbi Időben lehet egyre több olyan 
hangot hallani, aaaely az ellenőrzés fő forralj át a tonu- 
lékkal folytatott beszélgetésben látja és a tanulóknak 
esen - viszonylag rövid - megnyilatkozásaira támaszkodva 
kívánja értékelni azok tudását. Úgy hiszem, hogy éppen 
ezért nem árt hangsúlyosai az összefüggő feleletek Je
lentőségét m o . látni kell azt, hogy valójában akkor kész
tetjük aktív gondolkozásra a tanulókat, ha életkorukhoz 
»érten összefüggő feleleteket is kívánunk tőlük. A ta
nulók Ilyen szóbeli, összefüggő feleleteinek Igen sok 
változata lehetséges, fi, ozgkövetelhatjuk a tanulóktól, 
hegy Idézze fel valaaely tanult anyag lényegét, ¿¿egköve- 
telhetjük azt Íz, hagy végezzen összehasonlítást, követ
keztessen, az uj anyagot kapcsolja össze a régivel, stb*
Az osztály látszólagos passzivitását - mait nagyon sokon 
felhoznak az 0«««efüffyff felőletek agy le
het kiküszöbölni, ha arra szoktatjuk őket, hogy a fele
lővel az egész osztály dolgozzék együtt, figyelje saraik 
beszédét, álljon késsen arra, hogy részt vegyen a felelő 
által tárgyalt kérdéssel kapcsolatban kialakulható be
szélgetésben.

- A pedagógiai gyakorlat azt nótát Ja, hogy ha a ta-



• 62 •

nulók ária való aktív róazvotelét vagy önálló unokáját 
értőkeljíik, akkor többségük aktivizálható. Vigyázni 
kall azonban orra aa értékelésre. Ba azt rosszul véges« 
sük* akkor előfordulhat* hogy a tanuló az osztályzat 
megkapása utón kik&posolódik a arankából és "pihenni 2bg 
a babéréin*. ¿ppen őzért a végzett arankát as osztályáét 
nyilvánosságra hozatalakor úgy kall értékelni, hogy ne 
zárjuk le a tanulók érdekeltségét • A feleletekben ta
pasztalt pozitívumok mellett feltétlenül m g  kall non« 
doni a negatívumokat le* tanácsokat kell adni arra vo
natkozóan* hogyan tudná mátkáját még tökéletesebbé ten
ni • FI* "ésorgalnaa vagy* de nagy baj* hogy nem figyelsz 
és nem gondolkozol* amikor az nj anyagot tárgyaljuk.*
Vagy* *¿0* hogy as érán figyelsz és mindig értelmesen 
hozzászólsz, de a régebbi anyagot elfelejted* nert ott
hon egyáltalán nem tanulsz*. .

A tanulók Ismereteinek ellenérzését és értékelését 
a tanítási óra minden részében* a folyamatos megfigyelés, 
a szóbeli és Írásbeli ellenérzés változatos loméinak 
felhasználásával kell végezni. Ha est figyelembe vesszük 
ős a felőletek értékelését pedagógiailag helyesen régés
zük - agy ez nagymértékben hozzájárulhat a tanulók akti
vizálásához.

♦  .Vy

a-/ 4 TrsaifM «nrr***Q n "ftttTftífrfli
¿Sár a 11. fejezetben veit szó arról* hogy a ta

nulók aktivizálása és a tanítást órák megszervezése kö
zött igen szoros kapcsolat vau. Ugyanakkor azt la megem
lít ettük* hogy ezt a tanulói aktivitást egy szocialista 
iskolában as osztály és tanérarendszer keretei között teli 
kibontakoztatni. A tanulói aktivitás biztosítása* az ok
tatási pRéflpzffTfffcTMElf flnnAlr érdekében való cél
felhasználása azonban felveti a tanítási óra Jelenlegi - 
a gyakorlatból szokásos - struktúrájának bizonyos mér
tékű megváltoztatását Is. Bst több minden indokolttá ta
szít

a/ A szocialista didaktika hangsúlyozta* hogy as
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egyes órát!pacokat is az egyes cratlpusokon bellii az 
érik. felépítőéire vonatkősó javaslatokat nem szabad 
sablonnak tekinteni is hogy non ór síposokban, hassa

l-fii -foS»da^h m  kuli Vn«n< g ^¡aítla^
órák szervezésekor - figyelembevevő azt is» hogy as 
oktatás bipoláris folyamat. lágy Sándor csali tett di
daktika könyv© orrul pl. a következőket Írja: *A kü
lönbőzé tipmra órákkal kapeiolatfcyn azé sem lehet sé
mákról. -zUkaógec itt utalni arra» hogy sir a formális 
logika elmondta mindazt a típussal kapcsolatban, omi 
ha nem le sárhatja ki, de legalább csökkentheti a félre- 
órtóooket. A formáne logikában arról ven esi, hogy 
az osztály /sasa, faj/ fogalmától szigorúan el kell vá
lasztanunk a típus /Jelleg/ fogalmát. A különböző osz
tályok tagjai egymással őseiben világosan ia határozot
ton ©1 vonnak határolva. Valamely tárgyra as osztály 
Jegyei vagy érvényesek, vagy sem, eeserlnt a tárgy vagy 
beletartozik az osztályba, vagy non. A tipua azonban 
olyan fonalon, mélynek jellemző Jegye a tipikus tulaj
donság, a típushoz tartozó tárgyakban, csak többé-ke
vésbé, tehát különbözó fokban m  negveJLéoulvru .'-'sért 
a típus ia a ©somsaid típus tagjai között nincs éles 
határ, köztük átmeneti formák lehetségesek. Bbbea az 
értelemben beszélőnk valamely óra típusáról la, aint 
valamilyen - az adott pedagógiai körülményektől függd - 
sajátos jellegről. Az óratlpua ebben az órteleg&ea a 
legkevésbé sem merev, oonatüoaa, statikus valósi, ha

foszt Ja meg az órák alkotó felépítésének lehetőségétől, 
sót a legnagyobb mértékben feladatává teszi azt. amel
lett segítségére van abban, hogy Jól eligazodjék az 
órák sokféleségében, helyesen tagolja, szervezz© az 
oktatás folyamatát*. /l64.o./ *Az órák típusa azonban 
korántsem azt Jelenti, mintha az azonos típusa órák 
“egyformák* lennének. írről szó sincs. A valóságban 
az azonos tiporni órák a felépítés /struktúra/ nagy 
változatosságát mutatják. Az órák különbőzé fölépíté
sét úgy tekintjük, mint a típusokon belül lehetséges
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MH8nb3s;j változatokat, amelyek többé vagy kevésbé rep
rezentálják a típusti ecetenként pedig mint a különböző 
átaaoetelset az egye* típusok között** /1 6 5 -0./*

a nagyon világos útmutatásoknak eilanóre a 
pedagógiai gyakorlatban aa óratipuaok sok esetben sablo
nossá váltak és legtöbhuzőx olyan felépítésiek, aoolyek 
csak kovósbé ösztönzik a tanulókat a* aktív észlelésre, 
a tanultak átgondol Teára és non fejlesztik as önálló 
ramkában való jártasságot» készséget.

V  ozüícségesaé teszi a tanítási órák szokásos struk
túrájának a megváltoztatását se is, hogy a tanulói ak
tivitás kibontakoztatása meglehetősen sok Idát igényel* 
éozint szórt, sert a tanulók véleményeinek, topoosta- 
latainak számbevétele, a bcautatáa különböző formálnak 
aTlaTwilsa ifiét igényel, másrészt a tanítási órákén as 
eddiginél több ifiét kall majd fordítani a tamilók önálló 
alakijára, as Ismeretek elsajátításában ós alkalmaaáaá- 
boa egyaránt »/Jesslpev szovjet pedagógus véleménye sze
rint - a jelenlegi pedagógiai gyakorlatot figyelembevevő - 
az oktatási folyaaatbm aég élég sok ifiét fel lehet sza
badítani* véleménye szerint pl* csökkenteni lehetne a 
szóbeli osáxaonkérézre fordított ifiét* ezenkívül non kel
lene ifiét fecsérelni olyan anyagrészek tárgyalására,. 
amelyeket a tanulók önállóan is fel tudnak dolgosai/.

c/ Szükséges a tanítási óra struktúrájának meg
változtatása annak érdekében Is, hogy jobban nagvalóeit- 
cuk az óletköaalséget, a tanulókkal való csoportos és 
egyéni foglalkozást, az eddiginél jobban figyelembe ve- 
gyific a tárolók életkori sajátosságait* isseken a terüle
teken ugyanis eég nagyon sok javítani való ée kidolgoz
ni való van. A szocialista didaktika tankönyvek ugyan 
felhívják a figyelmet arra, hogy az osztály és tanóra
rendszer keretein belül is van bőségesen alkalom az 
’’életközeloég* megvalósítására, m i  részint a politech
nikai oktatás segítségével, /a politechnikai oktatás 
ugyanis kapcsolatot teremt a termelés különböző terül©-
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telvel és alkalmas a tanult Ismeretek alkalmazására, 
valamint uj Ismeretek szerzésére egyaránt/, másrészt 
az oktatási módszerek változatos alkalmazásával, a 
gyermeki pszichikum alapos ismeretével, egy-egy osztály 
sajátos problémáinak felismerésével és helyes kezelé
sével érhető el. A laboratóriumi munka különböző vál
tozatai, a szakköri munka - ahol a tanulók maximális

azt mutatják, hogy van lehetőség csoportmunka végzé
sére - anélkül, hogy likvidálnánk az osztálykereteket. 
Ennek ellenére gyakorlati tapasztalataink szerint a 
tanítási órák szervezésénél sem az életközelségre, 
sem a csoportmunkák végzésére nem törekszenek tanítóink 
és tanáraink kellő pedagógiai tudatossággal. A tanítá
si órákon való egyéni foglalkozás pedig még ennél is 
gyengébben megy - hiszen a tanítási órákon való egyéni 
foglalkozás lehetőségei és módjai szinte teljesen ki
dolgozatlanok a didaktikában.

Hasonlóképpen nem veszik pedagógusaink a tanítási 
órák szervezésénél kellőképen figyelembe a tanulók élet
kori sajátosságait sem. Igazat kell adni Miklósvári 
Sándornak, amikor - a forrásmunkák között feltüntetett 
tanulmányában - erről a kérdésről Így Ír* "Alapvető 
hiba napjaink pedagógiai gyakorlatában az, hogy a ta
xii tásl órák tekintetében az I. osztályos és a VIII. 
osztályos tanulókkal szemben azonos mértéket és kere
tet határozunk meg és eddig semmiféle konzekvenciát 
sem vontunk le a gyakorlatban ezzel kapcsolatban. Pe
dig a tanítási óra szempontjából más a 6 éves és más 
a 13-14 éves gyermekek helyzete, tudatos és aktív rész
vételének lehetőségei. Azt kívánjuk az I.osztályos

nyomban Iskolai életének és munkájának megkezdése 
után éppen úgy beleilleszkedjék a tanítási órák rend
jébe, ahogyan a VIII. osztályos. Azt kívánjuk, hogy 
az I. osztályos gyermek ugyanolyan tudatossággal és 
aktivitással vegyen részt a 45 perces tanítási órán,
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mlnt^l3-14 óvea tanuló." /Kösbevstőleg megjegysem, hogy 
Mlklósvárl üánéojp ewt javasolja» hogy - elsősorban mm 
alsóbb oostályokbcn • föl kall oldani a tanítóéi óra

sedotfalóra 20-25 páros utón térjen Ót a tanító más- 
Jellegű tevékenységre * teertnevrléer©, énekléere, majd 3 -5  P©rc nulva térjen vlsssa a caóatanórára. Kösben n 
tanulók a adójellegű elfoglaltsággal pihentek ós tudatna, 
aktív rés avé teli lk több alkarról biatooltható as óra 
további résiében.Lényegében egyenesen gondolattal fog* 
Iáiknálk Hakoldl Mihálynó koesuth-dljas pedagógus le

nevelés 1962.18.aa./ Ebben beosáaol orról, hogy as X. 
o-ban végaett viasgólódásal sierlnt a helyesen olkal- 
mosott Játékos noagatáa blatoaltja a tanítóéi óra nya- 
gáláit és a kis tanulók figyelnét. Ugyanakkor ast la 
kifejti, hogy e logoretoónjreeebb és legoélravesetőbb 
pihentető aoagstóe se, ha a didaktikus Jótékokhos ha
sonlóan nagáhos n tanítási óra anyagába* kapoeoljuk a 
lasitdst, Eéhány lehetőség errei

- a aoagatós lehet esó ée fogeloaaagyarósat estkttse 
/eoaqpfolyog, ágaskodik/

- a moagatás lehet hangutánsás
- Jól aktlvlmálhatjuk a gyereket ássál, ha as ábrá- 
solható fogainak képét a táblára rajsoljuk és alá* 
Ja odalratjuk a nevét.

- a tanait botokból úgy kell tfaaseóllltanl a »sarakat, 
hogy ások cselekvést Jelentsenek. Olvasás után el

Ilyen ée esekhea hasonló lehetőség seéntalas talál
ható a tanulók megnosgatásdra, A aougatásra fordított 
idő ée energia soka sorosan magtérül es óra többi réssé- 
ben, faluson kikKasöbttll a figyelmetlenséget és nyugta* 
lanságot, ¿heseteaobbé válik esőken karesstül a hat éves 
gyermek g tímára a tanulás* -njnoa a gyakorlatben nég 
nagyon kevés pedagógus él óravesetéee során as esekhea 
hasonló lehetőségekkel.
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A felsorolt okok - úgy M o m b  • nsggydsden bizonyít
ják, hogy a* elkövettesd időben többet és elmélyültebben 
Kell foglalkosmmk a tanítási ¿rák sservoséeének kérdése
ivel. Biztosítanunk kell, hogy az cktotáei folyamat során 
166 ssabaduljon fel a tanulók önálló munkájának gyakoribb 
alkalmazásúra, ki kell dolgozni as os&tályksretefc fenn
tartása »ellőtt lehetséges csoportos ás agyán! saoka ál
nál változatosabb fbrnált. Biztosítani kell a tanítási 
érák élethez val<5 köselségét, valnaint azt la, hogy a 
tanítási ¿rák o sérvé sásánál as addiginál Jobban íigyelen- 
bo venni a tanulók életkori sajátosságéit.

Ab utóbbi időben - miután a tanulói aktivitás kérdése 
ennyire előtérbe került - a ̂ aovjatunlóban ás basánkban 
la folynak kiséri etek, viták, vannak bátor és Já fcoede-

nogoldására, a tanítási érák Jobb sserveeásánok kjaunká- 
lására.

- Igen értékes kísérletet végeznek pl. a -szovjet
unióban .'írisztóva enovjet pedagógus vssetésével. Lsek a 
kísérletek elsősorban a tanulók Ónálló «»n^j^nir • ta
nítási órán történd aegss «áresésére irányulnak. Uelan- 
leg 5 típusa árával ktcórletesnaki

1« tinua A tanári nagyarásst a tanítási anyagnak ooak 
egy rácsát dolgossá fel - a többit a tanulók
nak kell önállóan feldolgozni.

2. titma önálló unoka as osztályban tankönyvek éo
egyéb könyvek alsóján, aajd as önálló autósa 
eredményeit Ösessgesd bessálgetés s pedagó
gus vésötösével. Végül hasi feladat olyan 
kérdések alapján, amelyeket as osstályban 

tárgyaltak.

Hl) a tanulóknak önálló »unkával feleletet 
adni. Utána as eredmények közös nsgbeosélóoo 
és általánosítás* Végül hasi feladat s tan
könyv alapján.
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A. timifl Ró ónban a t ódát vasotésóvel, rí réten önál
lóan • a tanulók a tanítási órán toljesen «1* 
sajátították a tananyagot. Házi feladatot a 
tanulok ekkor nem kaptak*

tloua A tanári magyarázatokból áe más forrásoktól
szerzett ieneretek kösoa «unkával való félAol« 
gosása, rögzítés©.

te eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy as önálló 
munkának as órán történő megseervesóse következtében Iá« 
nyögésen nőtt a tanulók alkotó aktivitása. Ismereteik 
tudatosabbak lettek. A tanulók önálló »unkájának ólnál 
cokoldalubb kibontQtkosrtatáea érdekében nálunk is áráé*
Icoo ás hoc mos lenne megvizsgálni az osztatlan ás ráes« 
ben osztott iskolákban a tanulók önálló mókáját* Egézssn 
biztos, hogy nagyon sok, hasznos tapasztalatot lekötne 
o seresni f olyanokat • melyeket igm célttdatonaa fél 
lehetne haamálni a teljesen osztott iskolákban Is*

- Hosskalsnko javadat! Magyar«
orrságon is termékeny visszhangra találtak ás sok 
hn.snoe kísérlet óa okos gondolat sarjadt belóle. 
ííoczfcalenko javaslata e ser int meg kell ssüntetnl a 
vegyes tlpusu /kombinált/ órák külön ss&oankóró 
ráesőt ás rá kall tárni arra, hogy a tanulók «is 
égess órán végzett munkájuk alapján kapjanak oss* 
t&lysatet. A tapasztalatok szerint ez igán komoly 
óért ékben fokozta a tanulók aktivitását áa as veit 
tapasztalható, hogy a tanulók as órán való ölnél 
eredményesebb munkájuk érdekében "oldre" tanultak*

• te osstálykeretekben való csoportos foglalkozásnál 
kapcsolatosén igen tanulságos óikk jelent mmg a 
"Köznevelés •• 1962* évi 5« ssáaában/ Horváth Xmránő 
tarjául pedagógus tollából. As általa alkakasott 
ooooortféglalkosás lehetővé te ái annak csökken« 
tósót, hogy egyes tanulók nem, vagy hiányos késsé ég
szintekkel jutnak magasabb osztályokba, rmok a 
csoportfoglalkozásoknak a lényege as, hegy ónig a
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nyntoorlő órákon ások, okik már Oaál Lőon la meg 
ladják oldani a föladatokat - önállóan dolgos
nak, a többiek pedig - a kisebbik csoport - a 
podagógoa kösrvotlea irányításával dolgosak.
Ily« irányú kioérloteinek positiv eredciányel- 
rJl asáaol be Vitái ttegda budapesti pedagógus 
is A ösocvöIóö 1962* 1Ö*u e./ . kikerült a oeoport- 

s^itségdvol osztályának tismlsá* 
nyi sslnvonalát annyim emelni, hogy egyetlen 
tanulót sem kellett megbuktatnia, Munkáját úgy 
vegeste, hogy ss ttj anyag megtanítása után, a 
megórtás *lleaáraése alkalmával felírta asetaxak 
a nevét, akik nem ártották m g tm uj anyagot.
1 gyakorló órán, - amikor a többiek már önállóan 
vágesták »inkájukat, esőkkel külön föglalkosott, - 
hissen an uj anyag megértése nélkül úgy cea tud
tak volna gyakorolni. Aa ilyen jellegű munkájának 
netaosak olyan haosna lőtt, hogy a lemaradók fel- 
alrk stak, hanem olyan ia, hogy a több Önálló 
Bwmifff aI fwhml ijr*»kApp«v» tanítványai megtanultok 
önállóan dolgosai.
3 módaser alkalmad oáhos teraáesetessn jó felká- 
ssUltság, leleoányoeoóg ós ügyesség usükságes,
A tanítónak jól kell laaezale a tanulók kássoág- 
csínt jót óe ealrányu «unkáját le nagy tapintat
tal kell rágósaié. A "kia osoport* tagjaival 
ugyanis nem asabad éreztetni, hogy ők a Xemara- 
dottak, okik nem tudják aa anyagot, harcsa bis- 
terfeai kell Őket jobb teljest hsányek el órására.
As is textaóesetee, hogy ennek a “kisebb" cso
portnak as Összetétele nem állandó. As egyes 
aayagréssek megártáeát «»álsó ellsnársáe ered- 
mányekáppen 111 ondó aa változik ás a velük való 
foglalkosáe ered»Ssy«ként - ha különböző idő
ben is • de folsárkósusk a többiekhez*

kSsött most van kibontokoséban - est minden erővel tá
mogatni kell. Gondoskodni kell arról, hogy a haasaos
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tapaszt hatok terjedjenek zainól szélesebb körben. Igye- 
komi kell, hogy a gyakorlatban utültetódjeuek a marxis
ta didaktika által addig la Javasolt változatot» óratipu- 
aok* izeket kall azután továbbfejleszteni úgy, hagy sza
porodjanak aa olyan váltósatok, molyok tág tarét bizto
sítanak a tanulók Ónálló mókájának* A változatok kidől- 
gosásakor azonban tekintettel kall lenni arra io, hogy a 
didaktikai feladatok közül egyiket eea szabad elhanyagol
ni* feltétlenül eaükeég van aa aüLlanórzéare is, de esek 
aódazereit, eljárásait változatossá kall tenni* ízen 
váltosátoe fonák között faltát lenül ott i«w>< 9 
tanulók egyéni, öoezefUggó, szóbeli baszároló Jának is*

Aa io teljesen világos, hogy aa óra hatókonyaága, a 
tanitáoi órán a tanulók aktív részvételének biztosítása 
teljes egészében a tanár szakmai, pedagógiai <5o politi
kai kéosillteégétél és a tanítási órára való fclkéozUlcoc- 
tól függ*
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