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oEv EZETES 

Az utóbbi évek pedagógiai törekvéseinek egyik  legáltalá- 
nosabb célkitdzése az  oktatási és nevelési folyamatnak ered-
ményesebbé tétele. A pedagógiai munka  hatékonyságának növe- 
lését társadalmi és gazdasági fejlődésünk szükségszerüen kö-
veteli az oktatási intézményektől. Ezen igény párosul azzal 
a támogatással, amelyet a technika fejlődése nyújt az okta-
tás és nevelés eredményességét elősegitő új oktatási segéd-
eszközöknek a létrehozásával. 

Az a kapcsolat, amely a technika fejlődése és a pedagó-
gia között felismerhető, nemcsak napjainkban, hanem a tör- 
ténelem során minden korban megtalálható. Az oktatás során 

felhasznált oktatási segédeszközök mindig tükrözik a kor 
technikai fejlettségét. 

A viasztáblának, a palatáblának, a papirusz tekercsnek, 
a kodexnek, a nyomtatott könyvnek az oktatásban való fel-
használását a kor technikai fejlettsége tette lehetővé. 

Egy-egy újabb oktatási segédeszköz  alkalmazása nem zárja 
ki a régebui, a hagyományosabb, a megszokottabo segédeszkö-
zök alkalmazását. Az új segédeszköz,megjelenésekor együtt 
található a hagyományos eszközökkel. Az ujabban jelentkező 
oktatási segédeszköz elterjedése függ pedagógiai hatásától, 
alkalmazhatóságától és előállithatóságától. 

Az utóbbi évek során a rádió, a magnetofon, a film és a 
televízió előnyomulásának vagyunk tanúi. Ezen oktatási se-
gédeszközök  lényegesen különböznek az eddig használtaktól. 



A könyv,  a  kép, a grafikon egyes technikai eszközök felhasz-
nálásával készült produktumaknak tekinthetők, mig a rádió, 
a magnetofon, a filmgép, és a televizió önmagában is techni-
kai eszköz. Ezen eszközöknek az oktatás és nevelés folyama-
tában történő felhasználása, a technikai és a pedagógiai 
problémák megoldásának sorozatát igénylik. E munka techni-
kai részét, az eszközöknek a pedagógiához való igazitása, a 
a pedagógiai igényekre való alkalmassá tétele, a  felhasznál-
hatóságát lehetővé tevő technikai  eljárások és kegendezések 
megteremtése alkotja. A pedagógiai részét, az eszközök tar-
talmi és módszertani problémái ölelik fel. 

Napjainkban a következő technikai jellegű oktatási segéd-
eszközöket találjuk oktatási intézményeinkben 4 : 

"a./ fénykép, diapozitiv, állófilm, /dia-film/ és az ezek-
nek megfelelő vetitőkészülékek /episzkóp, epidiasz-
köp/, 

b./ némafilm,  máma,  feliratos oktatófilm!, 
c./ hangosfilm, 
d./ lemezjátszó, szalagjátszó /hanglemez, mágneses  hang-

szalag!, 
e./ rádió, 
f./ televízió. 

Kbrülbelül 195o óta használják az oktatásban a következő 
eszközöket: 

a./ oktatógép és programozott tankönyv, 
b./ nyelvi laboratórium, 
c./ elektronikus számológép /kibernetikai gép/." 

Ezen eszközök technikai kivitelezése igen különböző. 
Pedagógiai alkalmazásuk sok közös vonást mutat. Felhaszná- 
lásuk azonban e közös vonások mellett a  speciális jegyekre 

* Dr. hostel-1 uyörgy - dr. liagy József - dr. Orosz Sándor: 
A technikai eszközök szerepe az  oktatásban  !Audio-vizuális 
közlemények, 4- 5. Budapest, 1965. 6. old./ 



is felhivják a figyelmet. 

A modern technikai eszközök közül az oktatófilm alkalma- 
zásának a lehetőségét és az eredményességét vizsgáltam az ok-
tatási folyamatban, az általános iskola 7. osztályában 
Elővilág tantárgy keretében. 



I. 

A TLMA ATTEKIBTLSE 
-0111■111.1.11•••■ 

A modern technikai eszközök közül audio-vizuális eszköz-
nek a hangosfilm és a televizió tekinthető. *  A hangosfilm 
és a  televízió  a szóbeli kifejezés mellett a sajátságos  jel-
legüknek  megfelelően képi nyelven is segitik az oktatási te- 
vékenységet. 

A két oktatási segédeszköz közül a hangosfilm tekint na- 
gyobb multra. E tény egyik forrása annak a -  véleményem 
szerint helytelen - nézetnek, mely szerint a televizió fel-
használása az oktatási tevékenységben hatékonyabb, előnyö- 
sebb az oktatófilmnél. E nézettel szemben én az oktatófilm 
alkalmazását tekintem előnyösebonek, mert: 

1. az  adási időtől független és igy nem az oktatásnak 
kell alkalmazkodni a televizió  adásához,  hanem az 
oktatófilm felhasználásának körülményeit az okta-
tás igénye határozza meg; 

2. a televizió adás egyvonalU, időben előrehaladó ok-
tatást visz tovább és  igy meghatározó jellegU az 6- 
ra felépitésére vonatkozóan, mig az oktatófilm sokol-
dalúbb, rugalmasabb felhasználhatóságot tesz lehe-
tővé, lehetőséget nyújt többféle didaktikai fela-
dat megoldására, tartalmát az adott körülményekhez 
alkalmazva választhatja meg a pedagógus. 

A film sajátságos eleme a szakadatlan mozgás. Az oktató-
film sajátossága, hogy tetszés  szerint lassithatja vagy gyor-
sithatja, akár teljesen meg is dllithatja a mozgást, a rövi- 

* i.m. 7. old. 



debb időt igénylő  változást, vagy a szükség szerint megis-
mételheti a bemutatott anyagot, és ezzel jelentős megfigye- 
léseket, felfedezéseket tesz lehetővé a tanulók számára. /Pl. 
az izeltlályú állatok lábmozgása összerendezettségének meg-
figyelése./ 

Az oktatófilm különösen hatékony és nélkülözhetetlen ok-
tatási segédeszköz azokban az esetekben, amikor a szemléle-
tességénél fogva a biológiai oktatásban konkrét élményanya-
gával, a jelenségek megfigyeltetésével, a tényanyagok feltá-
rásával, biológiai folyamatok bemutatásával segiti megértet-
ni a biológiai fogalmakat és törvényszerüségeket. 

Az oktatófilm igen alkalmas az ismeretközlésre, ismeretek 
bevésésére, összefüggések megvilágitására, elvont fogalmak 
konkretizálására.  Tehát az oktatófilmet különböző didaktikai 
feladatok megoldására lehet felhasználni. 

Az élményeknek mindig van egy meghatározható emócionális 
hatása. Fontos, hogy ezek az élmények képszerüen rögződjenek 

és  hatásuk mélyreható legyen. Az oktatófilmek emóciondlis 
benyomásai hatékonyabbak a tanulókra mint a tankönyv esemé-
nyei, vagy az iskola-rádió adásai, mert a képszerüség ha-
tására erőteljesebben, hatásosaboan jelentkeznek az érzel- 
mek a  tanulóknál. 

Az oktatófilmek előbb emlitett kedvező hatásai mellett 

figyelembe kell venni azokat a kedvezőtlen pszichológiai ha-
tásokat is, amelyeket  elsősorban  az orvos-pszichológusok fi-
gyeltek meg. A különböző polgári folyóiratokban publikált 
szakvéleményeket KAUS, R. "FILM 	-.ES 	TELEVI- 
ZIO AZ ORVOS SZEMSZOGÉbó L" A./ cimü 
tanulmányában  ismerteti. A szakvélemények az orvosok szemszö- 
géből  vizsgálják  a film és a televizió-nézés hatását a tanuló-
ifjuságra. 

JORES /6./ sajnálja többek között azt, hogyafilm ar- 



ra vezet, hogy a világban való aktiv részvételt a tanulók a 
passziv részvétellel pótolják. Ugyanilyen irányban nyilatko-
zik WINDORFER /13./ és JOSEF /7./, akik azt 
tapasztalták,  hogy  a  tömeges hirközlési eszközök  a gyermeket 
passzivabbá teszik. 

HUBEH /5./apasszivitásnak még egy különleges olda-
lára is rámutat, amennyiben a gyermeki lustaságot is a tele-
vizió - és filnézés szokására vezeti vissza. A mozgáshiány- 
ra vezeti vissza a testi lustaságot, melyet a 	il- 
letve  a filmnézés van ki. 

FRIEDiiABB /2./ az itélőképesség csökkenésére u- 
tal. Felhivja a figyelmet a fantázia elsatnyulására, mert 
mindent "készen tálalva kap" az ifjuság. 

Ezek az orvosi megállapitások általában a film negativ ha-
tását mutatják be egészen egyoldaluan, a pozitiv hatás mel- 
lőzésével. Ennek egészen biztosan nem az orvosok kulturpesz-
szimizmusa az oka, hanem az, hogy az orvostudomány nem tehet 
mást, mint, hogy a valóság összességéből először az abban 
rejlő káros hatásokat válogatja össze. 

De ezzel szemben mi a pedagógusok véleménye a filmek  fel-
használásával  kapcsolatban Lehet-e simmásan elintézni a 
televizió- és filmnézéssel azonositani, az oktatófilmek al-
kalmazását 

A magyar pedagógiai irodalomban az oktatófilmek felhasz-
nálásáról  néhány általános jellegü cikk jelent meg a KOZNEr-
velés és az egyes szakmódszertani folyóiratok  hasábjain. E-
zek legtöbbször 1-1 óra leirását tartalmazzák, mely kereté-
ben a filmvetitésre is sor került, vagy ismertetik a filmek 
beszerzésével kapcsolatos tapasztalatokat. 

ilagyobb tanulmány a film felhasználásáról az oktató-nevelő 
munkában Győry, Pénerné és Temesi tollából jelent meg. Konk-

, 
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rét kisérleten alapuló tanulmány Pénernéé, több évtizedes ve-
zetői munka tapasztalatán alapuló Temesié, és a problémát az 
elméleti oldaláról megközelit6 tanulmány Győry munkája. 

AnERnE bUDA1 UADRIELLA 9 "AJÁTÉKFILmEK 
JELEINT03-EuE 'A--  n - E- i-E L'E'S'bEn " cimü  ta-
nulmányában  /9.!  három játékfilm / a Usendes Don, a ballada 
a  katonáról,  és a Tiszta gbolt / hatását tanulmányozta a tör- 
téneti tisztánlátás, a szocialista erkölcsi normák kialaku-
lása és a példakép választása  szempontjából,  a gimnáziumi 
tanulók körében. A hatást ankétokon és a tanulók által kér-
dőiveken adott válaszok elemzésével iparkodott magállapitani. 
Tapasztalata szerint ilyen tárgyú filmet new lehet előkészi-
tés nélkül bemutatni. A film pedagógiai felhasználása,a 
problémák tisztázása  az egész nevelői kollektiva megalapo-
zott, összehangolt  munkája  legyen. Dokumentációs anyaggal 
bizonyitotta,  hogy mindhárom film a tanulók fejlettségi foká-
nak megfelelő, komoly és pozitiv értékü emóciónális hatást 
váltott ki. 

Dr. TEMESI ALFRED : "A KHRSZERU SZEMLE La 
TETS" fit); 	U -J IRÁNYZATOK A PE- 
DAG-0(11AI  ELJÁRÁSOK  hIALAKITÁSA - 
b A n " / 11. / cimü tandlmányaiban érinti az iskolai oktató-
filmek  alkalmazásának problémáit. Statisztikai adatokkal és 
az erre vonatkozó irodalom alapján bizonyitotta, hogy hazánk-
ban az oktatófilmek alkalmazása az igények és a lehetőségek 
mögött elmaradt. Külföldi példákkal igazolta, hogy az okta-
tás-nevelés korszerü koncepciója a pedagógiai eszközök uj-
szerü alkalmazását is igényli. 

Dr. UYGRY GÁBOR : "A FILm AZ ISKOLAI 
NEVELÉS SZO L-G-ILATAbAn" /3.1 és "FILm 
ES A TELEVIZIO - A kiEVEIASBEB" /4./ c. 
tanulmányaiban a nevélőfilm jellegő alkotásokat hiányolja és 



azok készitésének szükségesselindokolja az iskola nevelési 
feladatainak elemzésére támaszkodva. wegállapitja, hogy a 
film formailag és tartalmilag alkalmas lehet nevelési fela-
datok megoldására. sürgeti a játékfilmek  feldolgozásával  
foglalkozó filmklubok létrehozását a középiskolákban. Kifej-
ti véleményét a filmklubok szervezeti kérdéseiről, tartalmi 
munkáiról és módszerben problémáiról. 

A témához kapcsolódó dr.  ÁGOSTOD GYORGY• - dr.  NAGY  JO- 
ZSEF - dr. ORGSZ SANDOR : " A -TE0H-BIKAI 	ESZK 0- 
Z 6 - 1( 	SZEREPE AZ 	OKTATASbAil" /1./ c. 
munkája mely számba veszi és bemutatja azokat a modern tech-
nikai eszközöket, amelyeket haszonnal lehet alkalmazni az ok-
tató nevelő munkában. Részletesen elemzik többek között a film 
és a televizió felhasználásának ismeretelméleti, pszichológi-
ai és didaktikai elveit. 

Lsszegezve megállapithatjuk, hogy 

1. A magyar pedagógiai irodalomban az oktatófilmek al-
kalmazásával kapcsolatos irodalom szegényes. Arde-
mes összehasonlítani a televizió iskolai felhaszná-
lásával kapcsolatos irodalolamal. 1965-ben a tele-
vizió iskolai alkalmazásáról 14 tanulmány jelent 
meg a különböző pedagógiai folyóiratokban. Ez több, 
mint az elmult lo évebn megjelent iskolai oktatófil-
mekkel kapcsolatos tanulmányok összessége./ 

2. A tanulmányok tulnyomó többsége a játékfilmek neve-
15 hatásával foglalkozik. 

3. Az oktatófilmek iskolai felhasználás(Inak módszerta-
nával foglalkozó irodalom hiányzik. 

4. Kisérletek történtek a játékfilneknek különböző ne-
velési feladatokra történő felhasználására. Bizo- 



nyitást nyert, hogy a film nagy hatásfokú nevelő-
eszköz, amely tudatosan szervezve, pontosan meghatá-
rozott célra irányitva, megfelelő pedagógiai eredményt 
nyhjthat. Rendelkezünk a különböző nevelési feladatok 
alapján történő csoportositásával a filmeknek. 

5. A hazai pedagógiai irodalomban nem található meg az 
oktatófilmeknek különböző didaktikai feladatokra  való 
alkalmazásának hisérletéről szóló ismertet6s, haté-
konyságuk dokumentált  igazolása, didaktikai feladatok-
ként való csoportositása. 

A tanulást segitő filmek csak elvétve, inkább csak kivétel- 

ként és nem pedig általánosan kapnak helyet a tanitásban. Az 
oktatófilmeknek az oktatás folyamatában történő  felhasználá- 
sát  jelenleg nem annyira az objektiv, mint inkább a szubjek-
tiv tényezők befolyásolják. 

Ennek igazolására a következő adatokat ismertetem: 

1. Az iskolák rendelkezésére áll az Iskolai Filminté-
zetben több mint 2oo oktatófilm több mint 9 000 
kópiábat. Ezen kivül a megyei Répmüvelési  Tanácsa-
dó és a Közegészségügyi és Járványügyi Állomás film-
állományában megyénkint kb. 5oo olyan film találha-
tó, amelyek felhasználhatók az iskolai oktatásban. 
megállapitható, hogy az iskolák filmmel való ellá-
tásának lehetőségei jelentősek. 

2. A vetitőgépekkel rendelkező iskoláknak közel a fele 
nem  használja rendszeresen a vetitőgépet. A lehető-
ségekkel való elmulasztást igazolja az is, hogy a 

vetitőgépekkel rendelkező iskolák évenként átlago-
san kb. 3o filmet használnak fel oktató munkájukban 
a 8 osztályban, évenként. 
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Az objektiv feltételek a jelenleginál nagyobb lehetősé-
get biztositanak az oktatófilmek felhasználására. A lehető-
ségekkel való élés nagymértékben a tanártól függ. Attól a 
ténytól, hogy egy-egy tanár mennyire, milyen mértékben haj-
landó a filmszemléltetést beiktatni az oktatási tevékeny-
ségébe. Usak kisebb mértékben jön számitásba az olyan té-
nyező, mint a tanterv által meghatározott anyag, amely a 
feldolgozáshoz igényli, sőt szükségessé teszi a filmveti-
tést. 

A filmtetitések jelentős százaléka azért nem éri el a kel-
lő eredményt, mert nem szerves részei az oktatási folyamat-
nak, mert nem  használják didaktikailag helyesen. Ennek okát 
részben az oktatófilmek jelenlegi rendelési gyakorlatában, 
részben pedig a  tanárok  pedagógiai képzésének hiányosságá-
ban látom. 

Az oktatófilmeket az Iskolai Filmintézet  bocsátja  az is-
kolák rendelkezésére féléves előrendelés alapján. Ezen félé-
venkénti rendeléseken kivül lehetőség vat. alkalomszerü ese-
tenkénti rendelésekre is i  de ezt az iskolák igazgatói nem 
szivesen teljesitik. Számukra kevesebb adminisztrációval 

Jár  a félévenkénti egyszeri rendelés. Ez kényelmesebb, de 
nem eredményessebb. Az igy rendelt filmek csak részben ér-
keznek meg, mert az Iskolai Filmintézet dönti el, hogy azaig 
adott dekádban mely filmet küldi meg az iskolának az igénylés-
ből. Az oktatás pedig nem adott dekádok, hanem adott órák 
alapján történik. 

A filmek érkezésében már a küldés időpontjában plusz-mi-
nusz lo napos distancia jelentkezik. Azi.óra anyagához nem 
illeszkedő filmet  !legtöbbször 2-3 filmet/ "ha már itt van, 
vetitsük" jelszóval a tanitási óra elején, vagy végén folya-
matosan levetitik a tanárok. 

A határidőre megérkező filmek felhasználása sem megfe- 



lelő. A gyakorlat szerint a legtöbbször a tanitási óra befe-
jezéseként, vagy a témát záró összefoglaló órán vetitik a té-
mával kapcsolatos filmeket. Tehát a filmvetités mint az ok- 
tatás segédeszköze, nem épül be szervesen az oktatási folya-
matba. Ezt sugalmazza pl. a "bIOLÓGIA tanitása" c. módszer-
tani folyóirat 1964. III.  évfolyamának 4. számában a "Tan-
menetkészités az általános iskola 7. osztályában" c. cikke 

is, amely az " Állatok teste és élete" témakör 6. óra anya-
gaként " Az állatok mozgása  I-II-III-Iv.: pergőfilm vetitése 
/munkáltató óra/ " megjelölést  használja. !i.m.  1o2. old./ 

Hiányzik a pedagógiai gyakorlatból a szemléltető- filmek 
módszertanával való fcbglalkozás. Ez kisérletező, kutató, 
elemző munkát igényel. Az Iskolai Filmintézet által kiadott 
filmismertető füzetek értékes útmutatást adnak az oktató-
filmek tartalmára vonatkozóan, de éppen a legszükségesebbre 
a filmek felhasználására, a módszerekre nem térnek ki, 

Az iskola-televizió adásának bővülésével csökkent a film 
felhasználásának igénye az iskolákban. Kétségtelen, hogy a 
televizió a hang- és a képhatást, az egyidejüség és a hely-
szini bemutatás életszerüségével egyesiti. Azonban legtöbb-
ször csak a hang- és a képhatással él, és csak ritkán érvé-
nyesül a helyszini egyidejüség. Hátránya a televizió adá-
soknak az oktatófilmekkel szemben - és itt elsősorban az 
aCvILÁG c. adásokat értem - , hogy az időben előrehaladó 
ismeretközlés dominál és nem nyújt lehetőséget a közölt is-
meretek megértésének ellenőrzésére, rögzitésére, és azok 
alkalmazására. A televizió órái függetlenek az adott okta-
tási körülményektől, amelyet a képernyőt "néző" osztály 
rejt  magában.  Igy nem indokolt az iskola-televizió adásai 
miatt a megfelelő oktatófilmek helyes használásának mel-
lőzése. 

Üsszegezve az oktatófilmek felhasználásának jelenlegi hely- 
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zetét megállapithatjuk,: 

1. Az oktatófilmek felhasználása a tanitás során leg-
többször a "vetitgetés" színvonalán áll, mert 

a./ nem valósul meg az oktatófilm és a tanterv ál-
tal meghatározott oktatási anyag tartalmi egye-
zősége; 

b./ az oktatófilmeknek a gyakorlatban történő fel-
használása legtöbuször az óra szerkezetétől, 
felépitésétől független és legtöbbször az egy-
szeri folyamatos végioetitésből áll. Igy a 
lehetőségekhez mérten nem támogatja eléggé az 
oktatási tevékenységet. 

2. Pedagógiailag nincs még kidagozva és a gyakorlat 
sem  alakította  ki elégséges mértékben az oktató- 
filmek alkalmazásának módszerét. Többet és hatá-
rozottabban kellene foglalkoznunk az oktatófilmek 
módszertandval. 

WILDUR SuHRAMivi szerint " a filmek helyes módszerü fel-
használásával a tanulók többet és jobban tanulnak". / 12. / 
nem kivánom túlbecsülni az oktatófilm alkalmazását az oktató-
nevelő munkában. nem lehet csak ezen tevékenységnek tulaj-
donitani a pedagógiai munka eredményességét. Az oktató-ne-
velő munka összetett folyamat,  számtalan  komponensének e-
gyütthatásának eredménye a pedagógiai tevékenység sikere, 
vagy sikertelensége. Az oktatófilmet ezen komponensek egyi-
kének  tekintem. Erinek  megfelelően elemzem az oktatófilmet 
tartalmi és pedagógiai vonatkozásában. 

Az 1964/65. tanévben az általános iskola élővilág tantár-
gya keretében, a 7. osztályban, az "Állatok teste és élete" 
témából, az  "Állati  sejt és állati Zövet" , "Az állatok moz-
gása" , valamint a " Támadás és védekezés az állatok orszá- 
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gában " anyagok keretében végeztem kísérletet az oktatófilm 
felhasználásával kapcsolatban. 

Az 1964/65. tanévben és az 1965/66. tanév első felében ki- 

sérletemet kiszélesitettem más osztályokra is. Ezen munkámban 
az oktatófilmek széles skáláját vizsgáltam a pedagógiai fel-
használhatóság aspektusából. 
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A  VIZSGÁLAT  ALAPTLTELEI 
0111/11• 

vizsgálatom kiinduló tételei a következőek voltak: 

1. Az új eszközök  alkalmazása  a pedagkiában akkor in-
dokolt, ha az oktatás eredményesseget magasabb 
szintre emeli. 

2. A film alkalmazása az oktatásban egy új tényező be-
iktatódását jelenti az oktatási folyamatba, amely-
nek jelenléte a pszichológiai és pedagógiai prob-
lönák megoldását igényli. 

3. A vizuális és as akusztikai, valamint a dinamikus 
hatások összekapcsolása a legteljesebben meVelel 
az 616 és mozgó cselekvés iránt nagy érdeklod6st 
tanusitö prepubertáskori és pubertárskori tanulók 
életkori sajátosságainak. 
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III.FELTEV 	E K 

vizsgálatom kiinduló hipotézisei a következők: 

1. Ha  az  élővilág oktatásában a  hagyományos szemlélteté-
si módok mellett, az élővilágot dokumentáló filmek ve-
titését is alkalmazom, akkor a tanulók ismeretei pon-
tosabbak, szilárdabbak, felhasználhatóbbak lesznek. 

2. Az oktatófilm alkalmazása olyan új tényező az oktató-
nevelő  munkában,  amely uj pedagógiai és uj pszicholó-
giai problémák  megoldását igényli. 

3. Ha az oktatófilm egy adott témához kapcsolódik, akkor 
nemcsak  az elvont fogalmak könnyebb és gyorsabb megér-
tését segitheti, hanem a világnézeti neveléshez, az e-
gyéni erkölcsi magatartás kiformálásához, az esztétikum 
helyes felismeréséhez és az érzelmi neveléshez is segit-
séget nyújthat. 

4. A film felhasználásával kapcsolatban az irodalomban a 
következő kedvezőtlen hatások jelentkezésével találko-
zunk: 

a./ Az elsődleges  tapasztalás - önálló tevékenység - 
helyét gyakran elfoglalja a másodlagos tapasztalás 
- passziv szemlélés, fads tapasztalatának átvétele-. 

b./ Elvonja a tanulót az iskolai feladatoktól. Felszi-
nessé teszi a gyermeket. "vetitsünk,  akkor  könnyen 
megtanuljuk" mondják a tanulók. -14s valóban ugy is 
érzik, de aMikor az új ismereteknek a gyakorlatban 
való alkalmazására kerül sor, akkor csődöt monda-
nak. 
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C.! bátoritja és erősiti a tanulók uniformitását a gon-
dolkodásban. 

véleményem szerint ezen kedvezőtlen hatások jelentkezé-
se nem szükségszerü. Jelentkezésük az oktatófilmek fel-
használásának  módjával  lehet kapcsolatos. Pszichológi-
ailag megalapozott, pedagógiailag pontosan kidolgozott, 
tervszerü oktató-nevelő tevékenységgel ezen kedvezőtlen 
hatások megszüntethetők. 

A vizsgálat  során felvetett problémák vonatkoznak: 

a./ Az oktatófilm felhasználásának hatékonyságára. 

A film alkalmazása jelent-e hatékonyabb okta-
tási lehetőséget Y Jobbá és gyorsabbá teszi-e 
az ismeretszerzést a tanuló  számára ? Fokozza 
-e a pedagógiai hatásfokot Mindezen hatasek 
hatások lemérhetők-e ? Igazolhatók-e ? Vagy 
az ezekkel kapcsolatos pozitiv-negativ véle-
mények csak feltételezettek, nem mérhetők, 
dokumentálható alappal nem rendelkezők ? 

b./ Az oktatófilm szerepére és helyére az oktatási 
folyamatban. 

Melyek  a pszichológiai és pedagógiai feltételei 
az oktatófilm hatékony felhasználásának ? liAdo-
sitja-e az oktatófilm alkalmazása a  hagyományos 
óravezetés szkémáját Y Miféle szerkezeti átren-
dezését igényli az óra felépitésének az oktató-
film felhasználása ? 

c./ Az oktatófilmek didaktikai aspektusU csoportositá- 
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sdnak megalkotására. 

miféle didaktikai feladatok oldhatók meg az ok-
tatófilmekkel Lehetséges—e az oktatófilmek 
csoportositása,az oktatási folyamatban elfoglalt 
szerepük szerint Ha igen, akkor melyek lesznek 
az egyes kategóriák Miféle jegyekkel lehet jel-
lemezni az egyes kategóriákat. 

Ezen problémák feltárása, ezek megoldására irányuló  variá-
ciók megalkotása és kiprobálása, az eredményeknek a gyakorla-
ti oktató—nevelő tevékenység keretében történő ellenőrzése 
volt a vizsgálatom tárgya. 
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Iv. A TEmAvALASZTA6 IIIDOKLAsA 

véleményem szerint a vizsgálatom 

1. szükségessé indokolja: 

a./ az oktatófilm  felhasználásának hatékonyságára 
vonatkozó,  általános jellegű feltételezések 
mellett igérhető, kimutatható pontos adatok nem 
állnak rendelkezésünkre ; 

b./ az oktatófilmek felhasználásának módszere ki-
dolgozatlan a pedagógiai irodalomban; 

2. időszerűségét  igazolja: 

a./ az utolsó tanévben,az oktatófilmek felhasználása 
- a megelőző tanévekhez  viszonyítva - az eddigi 
emelkedő tendenciával szemben, csökkenő jellegü 
lett, 

b./ az iskola-televizió adásainak bővülésémel az 
oktatófilmek felhasználása indokolatlan,1 háttér-
be szorult. 
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V. A VIZSGÁLAT 	LEIRÁSA 

A vizsgálat a Szegedi Tanárképző Főiskola I. sz. Gyakor-
ló Általános Iskolája  két osztályában folyt. A kisérleti osz-
tály a 7.a,  az  ellenőrző osztály a 7.c volt. 

A 7.a kisérleti osztály létszáma: 34 tanuló. Az osztály 
átlagos tanulmányi eredménye az előző tanévben 3,7 volt. Az 
élővilágból az osztály  átlaga 3,9 volt az  előző tanév befe-
jezésekor. 

A 7c. kontroll  osztály létszáma: 3o tanuló. Az osztály 
átlagos tanulmányi eredménye az előző tanévben 4,2 volt. Az 
élővilág tantárgyi  átlaga  az előző tanév végén: 4,2. Jellemző 
az  osztályra,  hogy tagjait - mivel ének-zene tagozatú osztály 
- külön felvételi vizsga alapján, közel loo tanuló közül vá-
logatt6k ki I. osztályos korukban. Igy a szelektálás eredmé-
nyeként igen sok kiváló képességü tanuló  található  az osztály-
ban. Ezt igazolja a kisérleti és a kontroll  osztály tanulmá-
nyi / 0,5 ! / és szaktárgyi /  0 ,3  / átlaga közti különbség. 
Az élővilág tantárgyat mindkét osztályban azonos személy ta-
nitotta az előző tanévben is. 

Oktatófilm vetitése az élővildg tantárgy keretében a ki-
sérleti osztályban egyetlen alkalommal sem volt, a kontroll 
osztályban az előző tanévben 4 alkalommal történt. 

Az  osztályok kiválasztását a következőkkel indoklom: 

7.a kisérleti osztály: 

1. A tanitási óráin még nem használtak oktatófilmet. 
2. irdeklődésiik a tantárgy iránt átlagos. 
3. Tanulmányi eredményük évek óta gyengébb a kontroll 

osztályénál. 
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7.c kontroll osztály: 

1. Az elmult tanévben többször használtak fel  óráikon 
oktatófilmet. 

2. A  tantárgy iránt érdeklődő, jó eredményt felmutató, 
Jó képességű osztály. 

3. Tanulmányi eredményük évek óta jobo a kisérleti osz-
tályénál. 

A kisérlettel kapcsolatos felmérések eredménye ha azonos 
lesz, az  már  az oktatófilm alkalmazásának eredményességét 
bizonyitja. 

A kisérleteket több fázisban végeztem. Egyes részvizsgá-
latokat más osztályokban is végeztem. Az elért és megállapi-
tott eredményeket a vizsgálat következő szakaszaiban fel-
haszndltam. Ezek alkalmazásával, ujabb hipotézisek  vizsgá-
latával bővitettem a munkámat. 



-  23  - 

ALAPVIZSG LAT 

A vizsgálat cilja: Az oktatófilm felhasználásának hatékony-
ságát  vizsgálni  az  élővilág tantárgy ke-
retében, az Witatási folyamatba szervesen 
beillesztve, uj ismeretek közlésekor, el-
lenőrzések alkalmával, és a témát  záró 
ismétlő-rendszerzés alkalmával, olyan e-
setekben amikor nincs lehetőség az élő 
szemléltetési anyag bemutatására. 

A  vizsgálat  anyaga: Általános iskola 7. osztályában az élő-
világ tantárgy keretében az " Állat szer-
vezete " C. témából: 

Az állati sejt és a szövetek 
Az állatok mozgása 
Támadás és védekezés az állatok 

országában 

Ebben a tanitási anyagban olyan fogalmak 
is szerepelnek, amelyek feldolgozásához 
nem rendelkeznek a tanulók közvetlen ta-
pasztalatokkal, igy élményanyaguk hiánya 
megneheziti megértésüket. Pl. plazmaáram-
lás. Ezeknek a fogalmaknak a kialakitása, 
tartalommal való megtöltése, az elmult 
év tapasztalata alapján problémát jelent. 
hz indokolja ennek az anyagrésznak a  Vá-
lasztását  a kísérlet  anyagául. 

A vizsgálat ütemezése: 

1964. okt. 28. Az állati sejt ás  az állati szövet 
nov. 4. Az állati sejtek, szövetek, köztakaró 

vizsgálata 
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nov. 16. Az állatok mozgása I. 

18. Az állatok mozgása II. 

23.  Támadás és védekezés az  állatok orszá-

gában 
25. Az állati test felépitéséről, köztaka-

róról, az állatok mozgásáról tanultak 
ismétlő összefoglalása 

A vizsgálathoz felhasznált filmek: 

a./ hangos oktatófilmek 

70. Sejtosztódás 
12o.  Állatok mozgása I. 
48.  Állatok mozgása II. Izeltlábűak 
93. Halak, kétéltűek, hüllők  mozgása 

94. 1,1adarak, emlősök mozgása 

b./ feliratos oktatófilm 

503. Oriáskigyó és  leopárd  harca 

c./ keretes, szines dia-filmek 

1. Többrétegű laphám 
2. Rostos kötőszövet 
3. il.regporc 
4. Harántcsikolt izom 
5. Multipoláris idegsejt 

A felhasznált filmek ismertetése 

a./ Hangos oktatófilmek 

70. Sejtosztódás 	10 m 	11 perc 
A film elején  a sejt vázlatos rajzát, majd összeha- 
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sonlitásul a Ombölyü idegsejt, vérsejt, csillós 

sejt és  piramisalak ú idegsejt mikroszkópikus felvé-

telet látjuk. hiajd szövettenyészetből kinagyitott 
részleten figyelhetjük meg az élő sejtet. Vallis-
neria, majd tökvirág sejtjein látjuk a plaama á-
ramlást. 

Ezen bevezdő után kerülnek sorra a fonalas sejt- 
osztód6s szakaszai vázlatos trükkrajzon, majd hagy-
macsira metszeteiről készitett mikrofelvételeken. 
Ezt követően kötöszöveti sejtek osztódását, meg-
fiatalitó sejtosztódást, hármas osztódást és köz- 

vetlen sejtosztódást mutat a film. Végül a peni- 
cilihnek a baktériumok fejlődésére gyakorolt ha- 
tását látjuk. 

120. Az állatok mozgása I. 18o m 	18 perc 

A  plazma-, a csillói- és a váznélküli izommozgás 
tipusos eseteit mutatja be, az amőba,.a papucsál-
latka, a.kerekesféreg, az örvényféreg, a földi 
giliszta, a  pióca,  a kagyló és az éti csiga moz-
gásán. Jelenetein látható a plazmaáramlással ke-
letkezó - állábképződés, a csillók összehangolt 
mozgása,  az ostor szerepe, a nyéllel rögzitett 
harangállatok sejtizom-rostocskák rugózó mozgása, 
a hdmizomsejteknek a hidra testét összehuzó és 
kinyujtó munkája, a meduza harang-üregéből kilö-
velő viz tasztitó hatása, minek következtében a 
meduza lüktetve-lebegve, aplikális végével halad 
előre. 

A filmen megjelenő állatok: vizibolhák, ászka-
rákok, folyami rák, ikerszelvényesek közül a vas-
pondró, százlábú, ragyásfutrinka, csikbogár,  házi 
légy, lótücsök, ájtatos manó, házi méh, keresztes-
pók. 
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93. Az állatok mozgása III. 	10 m 	11 perc 

Bemutatja a változó testhőmérsékletü állatok, 
tehát a halak, kétéltüek és hüllők osztályába tar-
tozó hazai gerincesek  mozgását.  Az általánosan 
jellemző mozgásjelenségeket tárgyalja. Csak a foltos 
szalamandrát nevezi meg fajnevén, máskülönben csak 
halakról,  békákról, gyikokról, kigyókról és teknő-
sökről beszél. iiindegyik csoport mozgásának értel-
mezése közben rámutat a mozgásszervek felépitésé-
re, szerepére, müködésére. Bemutat úszó, mászó, 
kapaszkodó, ugró és kígyózó mozgásokat. 

94. Állatok mozgása  IV. 
	188 m 	18 perc 

Ebben a részben az állandó testhőmérsékleta ge-
rincesek, tehát a madarak és az emlősök általános 
helyvóltóztató mozgása látható. A  madarak közül az 
evezőslábúak /kárókatona/, ragadozók /sas/, ludak, 
kacsák,  gázlók és tyUkfélék mozgását mutatja be. 
Szemlélteti a madárszárny felépitését, boncolás köz-
ben  feltárja  a  madár mellizomzatát, és bemutatja a 
madárláb részeit is. 

Az emlősök közül a vakondok, a mókus, az egér, 
a nyúl, a kutya, al 16, a szarvasmarha, a sertés 
és néhány majom mozgásából mutat be jellegzetes 
jeleneteket. iwegmagyarázza a 1(5 lábának szerkeze-
ti felépitését, és a lépés, ügetés, vágta, ugrás 
mozgást. A film a fiatal emlősök  vidám, játékos 
mozgásának bemutatásával ért véget. 

b./ Feliratos oktatófilm 

503. 0riáskigyó és leopárd harca 110m 	11 perc 
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A film a ceyloni óriáskigyó /tigriskigyó, Python 
molurus/ leopárd elleni támadását, a kigyó elfogá-
sát és szállitását mutatja be. i;iegfigyelhető a kí-
gyó alakja, színének rj,zolata, mozgása, alkalmaz-
kodása a környezethez. A leopárd mozgása a macskafé-
lékre jellemző, a behuzott karom következtében já- 

rasa könnyü. Rugalmassdga, karmainak  használata  a 
a kígyóval folytatott küzdelme során jól  látható. 

A Python villámgyors támadása, gyürüző mozgá-
sa jól látható. Eközben roppantja össze áldozatát. 

A  támadás befejezése után a kigyó a leopárdról le- 
tekerődzve  éppen annak lenyeléséhez látna, de ebben 
megakadályozza elfogatása. 

A kigyófogás hurokkal és hálóval történő bemu- 
tatása után a táborba szállitását látjuk. 

Állatkereskedő telepén a fogoly madarak és maj-
mok élete azonban nem mutat rá jellegzetes környe-
zetükre, viselkedésükre. A kiszabaduló kigyótól 
való rémületükre, mint ösztöncselekvésre, felhiv- 
hatjuk a tanulók figyelmét. 

A Python nagy erejét bizonyítja, hogy  másodszo-
ri elfogatása után négy ember megfeszitett erejére 
van szükség, hogy ismét a szállitóládába tudják 
kényszeritani. 

c./ Keretes,  színes dia-filmek 

1. Többrétegü laphám felülnézet 

Béka: levedlett bőr. Festés haematein-eosinnal. 
A színes dia-filmen jól megfigyelhetők a sejtek a- 
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lakjai. A sejtek között nincsen sejtközötti állo-
mány. Ez a hámszövetekre döntően jellemző. A sej-
tek szorosan egymáshoz simulva helyezkednek el. A 
kerekalakU sejtmag erősen festődött, kékeslila 
szinezetil. 

2. Táma2ztószövet: tömött rostos kötőszövet 

Házisertis: in hosszmetszete. Festés haematein-
eosinnal. A szines diafilmen jól megfigyelhetők a 
támasztószövetekre jellemző jegyek : a sejtek kö-
zött bőséges sejtközötti állomány található. 

3. Támasztószövet: üvegporc 

Házisertés: borda. Festés haematein-eosinnal. 
A sejt és a sejtközötti állomány élesen elkülönül. 
A procsejtek csoportokban /2-3-4 sejt alkot egy-
egy csoportot/ és szórtan helyezkednek el. 

4. Izomszövet: harántcsikolt izom 

Házinyúl: horpaszizom. Festés haematein-eosin-
nal. Az egyes izomrostok élesen elkülönülnek egy-
mástól, igy jól megfigyelhetők. Az izomrost mag-
vak kékre festődtek. kegfigyelhető a harántcsiko-
lat is. 

5. Idegszövet:  multipoláris idegsejt 

Házinyúl: gerincvelő keresztmetszet. A  felvé-
telt képező preparátum ezüstnitrát impeggnávióval 
Bielscbowsky módszerével készült metszet, mely a 
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Sz.T.F. Állattani Tanszéke tulajdona. biindegyik sejt-
ből egy erőssen fejlett, el nem ágazó, és számos 
rövidebb,  ágakra  szakadó nyúlvány figyelhető meg. 
J61 látható a sejt  középpontjában található nagy 
sejtmag. 

A felsorolt oktatófilmek vizsgálata az általános iskolai tan-
tervi követelmény szempontjából. 

A vizsgálathoz felhasznált oktatófilmek tartalmuk alap-
ján telies terjedelmiikben a középiskolákban nyerhetnek fel-
használást. A gimnáziumi követelmények figyelembevételével 
készültek. Ezért a kisérlethez teljes terjedelmükben nem 
nyerhetnek felhasználást. A filmeknek azon részleteit hasz-
náltam fel munkámban, amelyek az  általános iskola tantervi 
követelményeinek megfelelőek. E követelmény tette szükséges-
sé a felhasznált oktatófilmek egyeztetését az  általános isko-
lai tantervvel. 

9o.Sejtosztódás 

Tartalma nagyon összetett. Egyaránt tartalmaz állat-
tani /idegsejt, vérsejtek, kötőszöveti sejtek/ és nö-
vénytani /vallistnéria,  tökvirág, baktériumok, peni-
cillin/ anyagot. A film teljes terjedelmében a középis-
kolában kerülhet  felhasználásra. 

Az  általános iskolai tanterv az állati sejtre és 
az állati szövetekre vonatkozóan követelményként az 
állati  sejt fő részeinek  !sejthártya, sejtplazma, sejt-
mag!,  a hám-, a támasztó-, az izom-, és az idegszövet 
jellegzetességeinek és funkcióinak ismeretét irja elő. 
/ 91279/6. LOVILLI 5-8. osztály 13. old./ Ennek meg-
felelően a következő részeket  használtam  fel a filmből: 
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1. A sejt vázlatos rajza és benne a sejt részei. 
2. Idegsejt, vörös és fehérvérsejtek, csillós sejt 

Mikroszkópikus felvételei különböző alaku sejte-
ket ábrázol, de a főrészek mindegyikben megtalál-
hatók. 

3. Támasztószövet képe, melyen felismerhető a támasz-
tószövetekre jellemző laza sejt elhylyezkedés és 
a nagy mennyiségű sejtközötti állomány. 

A részletek vetitésének ideje: 4 perc. 

Az állatok mozgása I - IV. 

Az állatok mozgása cima film alkalmas az állatok moz-
gása és életmódja közötti összefüggés feltárására, az 
állatok sokféle helyváltóztató mozgásának rendszerbe 
foglaldsdra és at állati mozgások értelmezésére. A film 
teljes terjedelmében alkalmas a gimnázium III. osztá-
lyában " A mozgásképesség formái és fejlődése " c. a-
nyag feldolgozásakor történő felhasználásra, mert a 

filmen megjelenő állatfajok felismerése feltételezi bi-
zonyosfoku állatrendszertani  ismeretet,  melyeket a 
gimnáziumi tanulók a 2. osztályban már megszereztek. 

Az általános iskolai tanterv az állatok mozgására 
vonatkozóan követelményként a gerinctelen és gerinces 
állatok mozgásszerveinek  !külső-  és belső váz, izomzat/ 
a mozgás élettani szerepének főbb vonásainak; a táma-
dásnak, védekezésnek, a táplálék megszerzésének isme-
retére vonatkozó előirásokat tartalmaz. /I.m. 12. old./ 
Ennek megfelelően a film teljes terjedelmében nem hasz-
nálható fel az általános iskolában. Vizsgálatomban az 
anyaggal kapcsolatos oktatófilmek következő részleteit 
használtam fel. 



-  31  - 

Az Állatok mozgása I. 

1. Az élőlényeknek talán a legfeltűnőbb tulajdonsága 
mozgás.  A nádat a szél mozgatja. Az  állatok  a sa-
ját erejükből mozognak. 

2. Saját erőből végzett mozgásra már az egysejtúdl-
latok is képesek. 

5. Az amőba plazmája  áramlásával állábakat fejleszt. 

4. Csillók állandó alakú plazmanyulványok. Csilló-
mozgással változtatják helyüket a papucsállatkAk. 

. Az ostor hosszú, viszonylag vastagabb plazmanyul-
vdny. Ostorral mozog például az Eugléna. 

6. A földi giliszta féregszerü mozgása. '14ozgásszer-
ve a bőrizomtömlő. 

7. A bőrizomtömlő részei, müködése. 

A részletek vetitési ideje: 9 perc. 

48. Az állatok mozgása 11. 

1. Az izeltlábú  állatok testvázát a  kitinváz alkot-
ja. 

2. A kitinváz külső váz, mert a  kitinpáncél  belső 
felületén erednek és tapadnak az izeltlábúak ál-
latok kiegyénült izmai. Az izelt  láb  minden egyes 
részét külön-külön izom mozgatja. 

3. Folyami  rák 5 pár torlába közül 4 pár szolgál já-
rásra. 

4. A rovarok 3 pár lába összehangoltan, szabályosan 
mozog. 

5. Jól fejlett a  sáska hátsó ugrólába. 
6. A házi légy tapadó  lábával  a mennyezeten is mász-

kálhat. 
7. A szárnyak mindig a közép- és hátsótorhoz csat-

lakoznak. A repülő-izmok a torgyürüket rezegte- 
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tik. 
8. A szárnyak  alkotása,  az izmok fejlettsége módo-

sitja a repülést. 

részletek vetitési ideje: 7 perc. 

95. Az állatok mozgása III. 

1. A gerinces állatok testvázát a csontváz alkot-
ja. A csontváz belső váz. 

2. A halak  csontvázát  a vázizomzat, s azt a pikke-
lyes bőr  bontja. 

3. Legfőbb mozgásszervük a farkúszó. A mell-, has-, 
hát-, és farkalatti úszó csupán egyensúlyoz. 

4. A békák mászással, ugrással, úszással változtat 
ják a helyüket. 

5. A gyikok rövid lába oldalt álló. Hasuk a földet 
éri.  Lábuk  csak segiti a  mozgásukat. 

részletek vetitési ideje: 6 perc. 

94. Állatok mozgása IV. 

1. A madár szárny szerkezete. 
2. A  szárny  szerkezetet mozgató mellizom. 
3. A madarak másik helyváltoztató szerve a láb. 
4. Két úszóhártya feszül a ludak, kacsák előreálló 

3 lábujja közt. 
5. Á gázló madarak általában lépegetnek. 
6. A ragadozó madarak erős ujjú, erős ka±mú lábukkal 

markolnak is. 
7. Az emlősök mozgása változatos. 
8. A nyulak  hátsó lába jóval fejlettebb a mellsők-

nél. keglátszik ez baktató mozgásán, menekülő 



-  33  - 

ugrásán is. 
9. Nyulat tildözö kutya. 

lo. A kutya  üldözésben  gyors és kitartó. 
11. A lovak karcsú, páratlanujjú, patás lábukon gyor-

san mozognák. 
12. A nagytestii patások mozgása lomhább, járkálva le-

gelnek. 

13. A legfejlettebb főemlősök - a majmok - mozgása. 

A részletek vetitési ideje: 11 perc. 

Az elemzett filmek összvetitési ideje 
	79 perc. 

Ezekből az  általános iskolában felhasz- 
nálható részletek vetitési ideje 

	37 perc 

Az "Öriáskigyó és leopárd harca" c. film teljes terjedel-
mében felhasználható az  állatok támadása és védekezése anyag-
hoz. 

A felsorolt dia-filmek már az  általános  iskolai  követelmé-
nyeknek  megfelelően lettek összefdlogatva, igy ezekkel kap-
csolatban tartalmi probléma nincs. 

A kisérlettel kapcsolatos órák anyagából, a kisérlettel 
kapcsolatos részhket jegyzőkönyvekben rögzitettem. 
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1. 	JEGYZŐKÖliYV 

7.a  kísérleti osztály 

A tanitás ideje : 1964. okt. 28. 
A tanitás anyaga : Az  állati  sejt és az állati szövetek 

I. A vetitőberendezés elhelyezése 

A vetitéssel kapcsolatos kísérleteket a tanteremben végez-
tem, mely hosszúsága 9 m, szélessége 6 m,  magassága 4 m. A 
tanterem elsötétitése teljes. 

A vetitővdszon 1,6 in széles és 1,2 m magas méretii fehér 
vászon. Elhelyezése a tanulókkal szemközti falon van. Alsó 
széle a padozattól 2,8 m magasan van. A felső széle érinti a 
mennyezetet. Az első sorban ülő tanuló a vetitővászontól 1,7 
m-re il. A szem magasságához viszonyitva a képet 48 °-os ma-
gasságban látja. Az utolsó pad 7 m-re van a vetitővászontól. 
Az itt ülő tanulók a képet 15 0-es szögben látják. 

A vetités TERTA gyártmányú keskeny, hangos vetitőgéppel 
történt. A vetitőgép 1,3 m magas állványo n.  a vetitővászon-
tól 8 m-re van elhelyezve. A vetités alkalmával a vetitővász-
non 1,35 m széles és 90 cm magas képet látnak a tanulók. 

II. Az óra menete 

1. Az állati seit részei 

a./ Az állat testét sok sejt 
alkotja. 
igiikroszkóp segitségével 
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ismerték meg a sejt fő 
részeit. 
Hooke  vizsgálata.  A sejt 
elnevezés eredete. 

b./ Az állati sejt anyaga a 
piazma. A plazma kocsonyás 
halmazállapotú fehérje. 

idetjelenségekkel rendel-
kezik, tehát élő. 
Részei: -  sejthártya, az 

állati sejtet 
burkoló plazma-
burok, 

- sejtplazma, 
- sejtmag. 

Szeml.:  tojásfeltörés,  a 
fehérje bemutatása. 

Az állati sejt részeit és 
azok elhelyezkedését ma-
gyarázat közben a táblára 
rajzban rögziti a tanár. 

"Az állati sejt részeit 
egy filmrészleten is be-
mutatom. Figyeljétek meg 
mit  ábrázol  a bemutatott 
filmrészlet  !  " Vetités. 

70. Sejtosztódás c. filmből 
a sejt  vázlatos rajza és ben-
ne a sejt részei. A vetités 
a hang kikapcsolásával tör-
tent. 
Vetitési idő: I perc. 
Vetités megszakitása. 

A vetités közben felis-
merték a tanulók a sejt 
vázlatos rajzát. tanár 
kérdéseivel ellenőrzi a 
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a tanulók felismerő tevé-
kenységét. kérdések:  hut  
látunk ? kiről ismered 
fel  ?  lvielyek a sejt ré-
szei  ?  Hol helyezkedik el 
a  sejthártya ? ..sejtplaz- 
ma ? ..sejtmag ? huiféle  
anyagból van a sejtplaz- 
ma ? 

A tanult ismeretek alkal-
mazására különböző alakú 
sejteket  figyelnek meg  a 
filmen. 

A film vetitése közben 
történik a képek elemzé-
se. kit  látunk ? itiiről is-
merted fel ? uuilyen a sejt 
alakja ? Miben ter el alak-
ja az előző sejttől ? 

iviegállapitás: 
A sejtek alakja különböző 
lehet. A sejtekre a sejtek 
fő részei a jellemzők. 

Az anyagrész összefoglalá- 
sa és vázlat készítése. 

2. Az állati szövetek 

a./ Az élőlények egy csoport-
egész életén tit egyetlen 
sejtből áll. Ezek az egy- 

Vetités. 
7 0. Sejtosztódás c. filmből 
az idegsejt, a vörös- és  fe-
hérvérsejt, csillós sejt 
mikroszkópikis felvételeit 
látják a tanulók. A vetités 
a hang kikapcsolásával tör-
ténik. 
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sejt. állatok. 

6. o-ban tanult  papucsállat-
ka rajzának bemutatása. 

A rajzon a.sajt részeinek 
felismertéiése. A tanult 
ismeritek alapján, annak 
bizonyitása, hogy a pay 
pucsállatka egyetlen sejt-
je valamennyi életmüködés-
re képes. 

A legtöbb állat teste na-
gyon sok sejtből áll. E-
zeknek a viszonya a kör-
nyezetükhöz nem egyforma. 
A  felüliten levő sejtek 
közvetlenül érintkeznek a 
közvetlen környezettel. 

Lüködésmegoszlás lép fel. 
Szövetek kialakulása. 

b./ Hámszövet 
Tényanyag bemutatása. 

Elemzés: 
Lit láttunk ?  miről isme-
red fel a sejteket ? Fi-
gyeld meg a sejtek alak-
ját ! Hogyan helyezked-
nek el a sejtek? 

H4mszövet az állatok külső 
felületét  bontja és 

Vetités. 
Keretes szines dia-film. 
Többrétegii laphám felül-
nézete. 

Vetités megszakitása. 
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belső üregeit béleli. 
iaüködése: védelem, vála-
dék termelés. 

Altalánositás: 
A hámszövetre jellemző fel-
épités, a sejtek szoros 
egymás mellé illeszkedése 
és a sejtközötti állomány 
hiánya; müködésére: a 
test védelme és a 'NFL-dada 
termelése a jellemző. 

Vázlat készitése. 

c./ Témasztószövet 

Tényanyag  bemutatása. 	Vetités. 
keretes, szines dia-film. 
Tömött, rostos kötőszövet. 

heress sejteket! Aasonlitsd 
össze a sejtek elhelyezke-
dését a hAmszövet  sejtjei- 
veil hdben különböznek? 
Sejtközötti állomány. 
A sejtközötti állomány eu- 
ben az esetben rugalmas, 
tömör anyag, porc. 
A támasztószövet félesé-
gek elnevezése a sejtkö- 
zötti állomány alapján 
történik. 

Lényeg kiemelése: 
A sejtek lazán helyezked- 
nek el, köztiik nagy meny- 

Vetités megszakitása. 
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nyiségben van sejtközötti 
állomány. 

Vetités. 
Keretes, szines dia-film. 
Tömött, rostos kötöszövet. 

Elemzés: 
Figyeljük meg ! Áelyik e-
lőző szövettel mutat ha-
sonlóságot7 iért? iwtasd 
meg a sejteket! it sejtkö-
zötti állományt! 

egállapitás: 
Felépitése alapján támasz-
tószövet. Sejtközötti ál-
lománya szivós, erős ros-
tok tömege. Rostos kötő-
szövet. Vetités megszakitása. 

Általánositás: 
A tdmasztószöitetekben la-
zán helyezkednek el a sej-
tek, köztük nagy mennyisé- 
ga a sejtközötti dllomány, 
mely állhat, hajlékony, ru-
galmas anyagból /porcszövet/, 
kőkemény meszes anyagból 
/csontszvet/, vagy erős 
szivós, tömött rostokból 
/kötőszövet/. 

Vázlat készitése. 

d./ Izomszövet 

Tényanyag bemutatása 	Vetités. 
Színes,  keretes dia-film. 
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Elemzés: 
kilyen alakja van az izom-
szövet sejtjeinek % kutasd 
meg és nevezd meg az izom-
sejt részeit! 
Ez az alak alkalmas az iz-
mok megnyúlására és össze-
hLzódására. Ez képezi a  moz-
gás alapját.  
Az izomsejtek csoportosan 
helyezkednek el. Ezeket a 
csoportokat izomrostoknak  
nevezzük. kutass izomros-
tokat! 

harántcsikolt izom. 

Vetités mcgszakitása. 

Lényegkiemelés: 
Az izomszövet összehúzó-
dásra és elernyedésre ké-
pes. 

Vázlat készitése. 

e./ Idegszövet 

Tényanyag  bemutatása. 	Vetités. 
Szines, keretes dia-film. 
:ailtipoldris idegsejtek. 

Elemzés: 
Az eddig tanultaktól elté-
rő alak. Idegsejtek. ku-
tass egy idegsejtet! Iu- 
tasd meg és nevezd meg 
részeit! határold körül! 
kiben különbözik az izom-
sejttől? ...a hámszövet-
től? A vetités megszakitása. 
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A hosszú.nyllványok alkot-
ják az idegeket. Ezek ve-
zetik az  ingerületeket. 
Az idegszövet elhelyezkedése 
és szerpe. 

Az idegszövet sejtjeire 
jellemző, hogy tObb rö- 
videbb, elágazó és egy 
hosszú nyúlványa van; az 
inegrUletet vezetik. 

Vázlat készítése. 

f./  Az  egyes  szövetek azonos 
jegyei alapján a szövet 
jcgyeinek megállatása. 

Altaldnositás: 
A szövetek hasonló alakil 
és maködésil sejtek és sejt-
közötti  állományok összes-
sége. Szövetféleségek. 

3. Szervek, szervrendszerek, szervezet 

Szerv: többféle szövet 
Szervremdszer: többféle szery 	egysége 
Szervezet: többféle szervrendszer 

4. Az óra anyagának összefoglalása, rögzitése 

A tankönyv 53., 54. oldalán levő  ábrák elemzésével az dl-
lati sejt részeire és az állati test szöveteire vonatko-
zó ismertek összefoglalása és rögzítése. 

A tanitds közben alkalmazott vetités lekötötte a tanu-
lók figyelmét. Igen aktivak voltak a tanitási órán. Sokat 
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jelentkeztek. Feleleteik tömörek, lényeget jelölők voltak. 
Az óravégi  összefoglalás keretében a tankönyv  ábráit  minden 
tanuló felismerte és helyesen elemezte. 

Hét alkalalommal történt vetités az órán. Az egyes yeti-
tések között, villanyvildgitds mellett  füzetbe n dolgortak 
a tanulók. A tanterem 5oo W-n.k megfelelő 4 vildgitótesttel 
nyert megvilágitást. A  világítás bekapcsolásakor hunyorcg-
tak a tanulók, szemüket többen dörzsölték. Négy tanuló ön- 
kéntalenül a kezét emelte a szeméhez. 

Az első padban ülő tanulók  fáradságról,  nyakuk megfájdu-
lásáról panaszkodtak. Szerintük ennek oka az, hogy a vetitő-
vdszon nagyon magasan van elhelyezve. 
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2. 	J -1.YZOKONYV 

7.c kontroll osztály 

A tanitás  ideje; 	1964. okt. 29. 

A tanitás anyaga: Az állati sejt és az állati szövetek 

Az óra  ehete 

1. Az állati sejt részei 

a./ 	Az állat testét sok sejt alkotja. 
iiikroszkóp segitségével ismerték meg a sejt fő része- 
it. Hooke vizsgálata. A sejt elnevezés eredete. 

b./ Az állati sejt anyaga: plazma 

A plazma kocsonyás halmazállapotú fehérje. 

Szemléltetés: 
Tojás feltörése, a fehérje 
bemutatása. 

tletjelenségekkel rendelkezik, tehát. 616. 
Részei: - sejthártya, az állati sejtet burkoló plazma- 

burok, 
- sejtplazma 
- sejtmag. 

Az állati sejt részeit és 
azok elhelyezkedését, ma-
gyarázat közben, a  táblára  
rajzolva rögziti a tanár. 

A tankönyv 65.  ábrájának 
elemzése. 
A tankönyv 54.  oldalán  le-
vő ábrákon sejtek keresése, 
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felismerése, részeik megne-
vezése, alakjak összehason-

litása. 

Megállapitás: A sejtek alakja különböző lehet, a sej-
tekre ellemző részek:minden sejtben fel-
lelhető. 

Az anyagrész  összefoglalása, vázlat készitése. 

2. Az  Állati  szövetek 

a./ Az élőlények egy csoportja egész életijkön át egyetlen 

sejtből állnak. Ezek/ az egysejta állatok. 

6.o-ban tanult papucsállat-
ka rajzának bemutatása. 

A rajzon, a sejt részeinek felismerése. A tanult ismere-
tek alapján annak bizonyitdsa, hogy a papucsállatka e-
gyetlen sejtje valamennyi életmüködésre képes. 

A legtöbb állat teste nagyon sok sejtből All. Ezeknek a 
viszonya a környezetükhöi nem egyforma. - A felületen  le-
vő  sejtek közvetlenül érintkeznek a külső környezettel, 
müködésmegoszlás lép fel. Szövetek kialakulása. 

b./ Admszövet 

Elemzés: 
Hogyan helyezkednek el a sejtek? hasonlitsd össze a sej-
tek alakját! 
Iwegállapitás: 

A hámszövet sejtjei szorosan egymás mellett helyezkednek 
el. Alakjuk hasonlóságot mutat. Müködésdk: védelem, vála-
dék termelés. 

Hámszövet az állatok külső felületét boritja és belső ü-
regeit béleli. 

Tényanyag bemutatása. 	A tankönyv 54, oldalán levő 
hámszövetet ábrázoló rajz. 
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Altalánositás: A hámszövet felépitésére jellemző, hogy a 
sejtek szorosan egymás mellett helyezked-
nek el; müködésére jellemző a test védelme 
és a váladék termelése. 

Vázlat készitése. 

c./ Támasztószövet 

Tényanygg bemutatása. 	A tankönyv 54,  oldalán  le- 
vő támasztószövetet  ábrá-
zoló  rajz. 

Elemzés: A  támasztó-szövet  sejtjeinek elhelyezkedését 
hasonlitják össze a hámszövet sejtjeinek el- 
helyezkedésével. Sejtközötti állumány megál-
lapitása. Sejtközötti dlomLayféleségék. 

iiiegállapitás: A támasztó szövetekben lazán helyezkednek 
el a sejtek, köztük nagy  mennyiségi  a sejt-
közöttiállomány, mely állhat hajlékony, 
rugalmas anyagból /poreszövet/, kökemény, 
meszes anyagból, /csontszövet/ vagy erős 
szivós tömött rostokból /kötőszövet/. 

Vázlat készitése. 

d./ Izomszövet 

Tényanyag  bemutatása. 	A tankönyv 54. oldalán levő 
izomszövetet  ábrázoló  rajz. 

Elemzés: Izomsejtek eltérő alakja és elhelyezkedése. 
Az izomrostok megnyúlásra és összehúzódásra képe- 
sek. 

legállapitás: Az izomszövet összehuzódásra és elernyedés-
re képes sejtekből dn. 

Vázlat készitése. 
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e./ Idegszövet 

Tényany g bemutatása. 	A tankönyv 54. oldalán levő 
idegszövetet  ábrázoló  rajz. 

blemzés: Idegsejtek sajátosságai: felépitésben, müködés-
ben, elhelyezkedésben. 

igAllapitás: Az idegszövet sejtjeire jellemző, hogy több 
rövidebb,  elágazó és egy hosszi niulványa 
van, az ingerületet vezeti. 

3. Szervek, szervrendszerek, szervezet 

Szerv 	: többféle szövet 
Szervrendszer : többféle szery 	egysége 
Szervezet 	: többféle szervrendszer 

Az óra anyagának összefoglalása, rögzitése 

Különböző szövetek jellemző rajzait készitik el a tanulók 
a táblán. A rajzot elemezve iellemzik az  állati  sejtet 

és az állati szöveteket. 
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3. JEGYZOK(ATYV 

7.a 	kisérleti osztály 

A tanítás ideje : 1964. nov. 4 
A  tanítás  anyaga : Az állati sejtek, szövetek, köztakaró vizs-

gálata. 

Az  állati sejtre. szövetre, kültakaróra vonatkozó ismere-
teket a valóságban szemlélik, vizsgálják, csoportositják a 
tanulók. 

A helyi adottságokat felhasználva a feladatokat csoportos 
foglalkozás keretében  végzik.  Az osztályban 7 csoport alakult. 
Egy-egy csoport 4-5 tanulóból állt. A csoporton belül a ta-
nulók betüjelzéssel /A,B,C,D/ rendelkeznek a feladatok elvég-
zésének  ütemezésére,  a feladatok  arányos elosztása érdekében. 
A csoport-vezetőket a tantárgy iránt érdeklődő jól felkészült-
ségü tanulók.közül választottam ki. A tanitási órát megelőző-
en a csoportvezetőket tájékoztattam a végzendő feladatokról, 
azok végrehajtásának módjáról és az eszközök használatának 
módjáról. 

A csoportok szervezése tervszerint történt. Egy-egy csoport-
ban jobb és gyengébb, aktívabb és passzivabb tanulók a cso-
portveztők egyéniségétől függően nyertek beosztást, hogy biz-
tosítva legyen minden tanuló részére a tevékenység lehető-
sége. 

A feladitok megközelitőleg egyforma nehézségüek voltak. 
Elvégzésükre Opegadott 5 perc elegendő volt.  Váltáskor  a 
csoportok cseréltek helyet. 

Az órát előadóteremben tartottam ahol a feladatoknak meg- 
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felelően helyeztem el a munkaasztalokat. 

A hét csoportnak  megfelelően 7 feladatot végeztek el a 

tanulók az órán, majd befejezésül minden tanuló ellenőrző 

jellegü feladatot oldott meg. 

I. feladat : Hámszövet vizsgálata 

Eszköz: iskolai mikroszkóp, 2oo x nagyitással. 
Vizsgálati anyag: 1. béka bőr, az előző mikrofotójának e- 

redeti anyaga. 
2. elszarusodott laphám üjjhegyen, 350 x 

nagyi tással. 
Feladat: 1. A mikroszkópot az "A" tanuló kezeli. 

2. Az 1.sz. metszet beállitása, meghatározása l  
jellemzése. 

3. A 2. sz. metszet beállitása, meghatározása, 
jellemzése. 

A vizsgálat rendje: 
1. A meghatározott tanuló beállitja aizsgdlat-

ra a metszetet. 
2. A csoport tagjai a meghatározott sorrendben 

elvégzik a megfigyelést. 
3. 1- gbeszélik a látottakat. 

II. feladat: Támasztószövet  vizsgálata 

Eszköz: Iskolai mikroszkóp. 
Vizsgálati anyag: 1. házisertés in hosszmetszete 25o x -es 

nagyitds. Ez az előző órán elemzett 
mikrófotó eredetije. 

2. Szarvasmarha felkarcsontból csontszö-
vet keresztmetszete. 25o x-es nagyi-
tds. 

A feladat és vizsgálat módszere hasonló az I. feladattal. 
A mikroszkópot a "B" tanuló kezeli. 
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III. Feladat : Izomszövet vizsgálata 

Eszköz: Iskolai_mikroszköp. 
Vizsgálati  anyag: 1. házinyill horpaszizom 300 x-os nagytitás, 

az előző órá mikrofotójának eredeti a- 
nyaga. 

2. szöcske ugróláb izom 2oo x-os nagyitás- 
sal. 

A mikroszkópot a "C" tanuló kezeli. 
Feladat és vizsgálat rendje azonos az I. feladattal. 

IV. feladat : Idegszövet vizsgálata 

Lszköz: Iskolai mikroszkóp. 
Vizsgálati anyag: 1. házinyúl gerincvelő keresztmetszet 3oo-

szoros nagyitással, az előző órán ennek 
a mikrofotóját elemztük. 

2. Béka soknyúlványL idegsejtjei Joo szoros 
nagyitáss41. 

I. feladat : A toll szerkezetének vizsgálata 

Eszköz: kézinagyitó. 
Vizsgálati anyag: 1. házigalamb fedő-, és pehelytolla 

2. házityúk fedő- és pehelytolla. 
vizsgálatot minden tanuló a csoporton belül egyénileg vég-

zi. 
Felcidat: 1, a tollgerinc vizsgálata 

2, a cséve vizsgálata 
3. ágak megfigyelése 
4. a fentit emlitett vizsgálat alapján a fedő toll 

és a pehelytoll összehasonlitása. 

VI. feladat : hültakaró vizsgáitata, állatok csoportositása 
••■■ MIND .11■■ 

megadott  szempont szerint 
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Vizsgált állatok: orvosi pióca, földi giliszta, folyami 
ra, májusi cserebogár,  házi méh, ko-

ronás keresztespók, éticsiga,  ponty, 

varangyos béka, fürge gyik, vizisikló 
tőkésréce, füles bagolly, nagy  tarka-

harkály,  mezei nyil, sün, menyét. 

Feladat: 1. Válaszd ki az előtted lévő állatok közül a- 
zokat, amelyeknek a kültakarója 

a./ csupasz,  nyálkás, 
b./ szőrös. 

2. bevezd meg a csupasz. nyálkásbőrü állatokat! 

3. kiféle  környezetben fordulnak elő a megne-
vezett állatok? 

VII. feladat: Állatok csoportositása a kültakarójuk alapján 

Vizsgálat anyaga: hasonló a VI. feladathoz. 
Feladat: 1. Válaszd ki az előtted levő állatok közül a- 

zokat, melyeknek kültakarója 
a./ kitine4s 
b./ pikkelyes. 

2. bevezd meg a pikkelyes  bőrt állatokat! 
3. hdféle környezetben fordulnak elő a megneve-

zett állatok? 

A feladatok megoldása nem jelentett a tanulók számára 
nagyobb problémát. A mikroszkóp szerkezetét és müködési el- 
vét megismerték már az előző vizsgálatok során /erre a  fi- 
zikában még nem került  sor,' kezelését már két alkalommal 
gyakorolta 

A feladatok  megoldása  után minden tanuló ellenőrző  jel-
legű feladatot.kapott. A feladatok csoportonkda belől di- 
ferenciálódtak. 
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flajzold le és jellemezd a legfontosabb jegyekkel 
"A" tanuló: hámszövetet, 
"B" " 	: izomszövetet, 
"C" " 	: támasztószövetet, 

" 	: idegszövetet. 

A tanulók feladata kettos volt. Egy meghatározott szövetet 
a legjellemzőbb jegyei alapján rajzban és irásban kellett 
rögziteni. Az irásban történő megfogalmazás az ismeretek lé- 
tezésére, a. rajzban történő rögzités az ismeretek minőségé-
re, a képzetek helyességére vonatkozóan ad tájékoztatást. 

A munkák értékelésétil normák  alapján történő osztályozást 
alkalmaztam. 

Ertékelési norma: 
5 =  a meghatározott szöveire vonatkozó ismeretei és 

képzetei helyesek; a fogalom meghatározása a leg-
szükségesebb jegyekkel, a nemfogalom feltünteté-
sével és a többi fajfogalomtól differenciáló je-
gyek felsorolásával történt; a rajzon a szövetre 

jellemző alakú és  helyzet ú jegyeket tüntetett fel. 

4 = a meghatározott szövetre vonatkozó ismeretei és 
képzetei helyesek; a fogalom meghatározása nem 
teljes, vagy a nemfogalom megjelölése, va.gy a leg-
szükségesebb fajfogalmi jegyek közül egy hiányzott, 
megállapitásai azonban helyesek; rajza elfogadható. 

3 . a meghatározott szövetre vonatkozó ismeretei és 
képzetei részben hiányosak; a fogalom meghatáro- 

zásából több lényeges jegy hiányzott; a rajzon he-
lyesen tüntette fel a szövetre jellemző sejtek a-
lakját és helyzetét. 

2 = a meghatározott szövetre vonatkozó ismeretei és 
képzetei hiányosak; a fogalom meghatározása nem e-
légséges jegyekkel történt, azonban megállapitásai 
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helyesek; a rajzon feltüntetett sejtek alakja és 
helyzete az adott szövetnek nem megfelelő. 

1= a megiuLtdrozott szövetre vonatkozó ismerettel és 
képzettel nem rendelkezik; megállapitása tárgyi 
tévedést tartalmaz. 

A felmérés eredménye: 	5-ös 	17 tanuló, 
4-es 	8 
3-as 	5 
2-es 	3 
1-es 

felmérés osztályátlaga: 	4, 0 
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4. JEGYZÓKONYV 

7.pc kontroll osztály 

A tanítás ideje 	: 1964. nov. 5. 
A tanitás anyaga : Az állati sejtek, szövetek, köztakarók 

vizsgálata. 

Az állati sejtre, szövetre, kültakaróra vonatkozó isme-
reteket a valósá-gban szemlélik, vizsgálják,  csoportosit- 

	

1 	

A tanitási óra helye és az órát megelőző szervezés a ki-
sérleti osztállyal megegyező. 

Az I-IV feladat témája, a  vizsgálat rendje azonos a  kí-
sérleti osztállyal. Eltérés abban nyilvánult meg, hogy a 
feladatok keretében csak az 1. sz. vizsgálati anyagon végez-
ték el a megfigyelést. Ezt az anyagot az őlőző órákon.nem 
használtuk-fel, -igy ez ismeretlen anyag volt szAmukra. A fe-
ladatok megoldása előtt megbeszéltük, hogy miféle szövet-
féleségeket fugnak látni az egyes mikroszkópokban. .A meg-
figyelendőkre a tanár  felhívta  a tanulók figyelmét. 
lyen alaku sejteket fogunk látni ? Hogyan helyezliednek el? 
Id a jellemző az adott szövetre? kiről lehet felismerni?! 

Az előkészités miatt a csoportos megfigyelésre csak 4-4 
perc  jutott. Igy nem kerülhetett sor a 2. sz. metszetek meg-
figyelésére. 

Az V-VII. feladat a kísérleti osztály feladatával azonos 
volt. 

Az óra  befejező szakaszában VII. feladatként a kontroll 
osztály tanulói is a kisérleti osztály tanulóihoz hasonlóan 
ellenőrző jellegü feladatot oldottak meg. 
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A felmérés eredménye: 5 —ös 
4— es 
3 —as 
2 —es 
1 —es 

16 tanuló 
8 
3 	if 

2 
It 

A felmérés osztályátlaea: 	4,3 
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5. 	JEGYZÓKÖNYV 

7.a kisérleti osztály 

A tanitás ideje : 1964. nov. 16. 
A tanitds  anyaga : Az állatok mozgása I. 

I. A vetitőberendezés elhelyezése  

A kisérletet az 1. sz. Jegyzőkönyv-ben leirt teremben, a 
vetitővászon módmitott elhelyezésével folytattam. 

A vetitővásaon alsó széléta padozattól 1,3 m magasan he- 
lyeztem  cl.  A felső széle a padozattól 2,5 m magasan volt. Ez 

azelhelyezéselehetővé tette, hogy az első padban ülő tanulók 
az eddigi 48°-os látószög helyett 14°-os szögben lássák a ké-
pet. Ez a magasság megfelelő. Elegendő magas ahhoi, hogy az 
első padokban ülő tanulók ne  zavarják  a mögöttük ülők látá-
sát. 

II. Az óra mebete 

1. Előlények tulajdonsága a mozgás 

a./ A mozgásképesség az élőlényekre jellemző. 

Tényanyag bemutatása: Veti tés. 
Az állatok mozgása I. film-
részlete. 
Vizparti nádas és különböző 
állatok mozgása. 
A vetités a hanggal történt. 

vetités megszakitdsa. 
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Elemzés: 

A nádat a szél és a viz 

mozgatja. A gyökerei a ta-
lajba hatolnak. A tulipán 
virágszirmai a fény  hatá-
sára szétnyilnak és össze- 

csukódnak. A hal uszik, a 
béka ugrik, a gólya repül... 

Megállapitás: 
A mozgáskél.esség az élőléfty 
nyekre jellemző. 

b./Aktiv és passziv, hely és helyzetváltóztató mozgás 

Elemzés: 
A  nádat  a szél és a viz 
mozgatja. Külső erők  hatá-
sára  mozog. A nád gyökér-
zeténak a talajba történő 
behatolása, a tulipán  vif 
rágszirmainak mozgása, a 
hal uszása, a béka ugrása, 
a gólya repülése saját erő-
ből történik. 

'h,egállapitás: 
Az dlő szervezet saját ere-
jéből mozgás végzésére ké-
pes. Saját erejéből képes 
változtatni  egyes testré- 
szének helyzetét, vagy tes- 
tének a helyét. 

c./Az állatok helyváltoztatásának oka 

Elemzés: 
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A növény a talajból szer-
zi meg a táplálékát. aly-
hez kötött életmód mellett 
is képes fennmaradni. Az 
állatok hel)iiiket folyton 
változtatva szerzik meg 
táplálékukat. 

egállapitás: 
Az  állatok helyváltozta-
tó képessége a táplálék 
megszerzésével alakult 
ki. 

Vázlat készitése. 

2. Az egyseitilek mozuása 

a./ Amőba mozgása 

Amőba alakját változtató 
egysejtii állat. 

Tényanyag bemutatása: Vetités. 
Az  állatok mozgása I. film 
részlete. 
Az amőba a palazmdja áram- 
lásával állábakat fejleszt. 
Vetités megszakitdsa. 

Elemzés: 
Amőba alakját a palazma  ár : 
ramlásával képzett álld-
bakkal  változtatja.  And-
bak képzése közben a táp, 
lálék is az  állatba  jut. 

b./ 1-apucsállatka mozgása. 

Tényanyag  bemutatása Yetités. 
Az állatok mozgása I. film 
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vetitése. Vetitett részlet: 

A papucsállatka csillómoz-
gással  változtatja  a helyét. 
Vetités megszakitása. 

Elemzés: 
A papucsállatktik csillók-
kal mozognak. Csillók rö-
videbb, állandó alaku 
plazmanyulványok. Nagy 
számban fordulnak elő. 
Mozgásuk összerendezett. 

c./ Eugléna mozgása. 

Egyseitü állat. Zöld sze-
mes ostoros. 

Tényanyag  bemutatása: 

Elemzés: 
Egy plazmanyulvány. Vi-
szonylag hosszabb és vas-
tagabb a osillónál. Állan-
dó alaku plazmanyilvány. 

Vetités. 
Az állatok mozgása II. film 
részlete. 
Eugléna ostorral történő moz- 
gása. 
Vetités megszakitása. 

iLegállaitás: Az egysejtü állatok plazmaáramlással, vagy 
plazmanyulvdnyokkal mozognak. 

Vázlatkészités. 

3. Az óra anyagának rögzitése 

A mozgásképesség az élőlények legfeltünöbb tulajdonsá- 
ga. Mozgással változtatiák helyzetüket és helyüket. A hely- 
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váltortató  mozgások  a táplálék megszerzésével kapcsolat-
ban alakultak ki. Az egysejtü állatok a sejtplazma áram-
lásával, vagy plazmanyulvánnyal /csillók, ostor/ mozog-

nak. 

A tanitás közben igen aktivuk voltak a tanulók. Elemzések 
alkalmával a.megfigyelt jelenségek alapján helyes összeha-
sonlitásokat, megkülönböztetéseket, következtetéseket tettek. 

Az egysejtü állatok közül eddigi tanulmányaik során csupán a 
papucsállatkákkal ismerkedtek meg a tanulók. / 6. osztály a-
nyaga./ Igy az  óriás Rmóba és a zöld  szemes ostoros állat-
ra vonatkozó fajismerettel nem rendelkeztek. Ezen állatok 
mozgásának megértéséhez, wozgasszervecskéjük megismerésé- 
hez a filmrészletek szemléleti anyagukkal nagy  segítséget 
nyujtottak. Ezt  bizonyította  az óraégén készitett óraváz- 
lat, mely készítése során a tanulók rajzban rögzítették és 
magyarázták az egysejttiek mozgását. 

Az órán 4 alkalommal történt vetités. A vetítések között 
az osztály megvilágitása villanyégővel történt. A világi- 
tás bekapcsolásakor a szem alkalmazkodása a nagyobb fény-
hez zavarta .a tanulókat. nkénytelen mozgásokat figyelhet- 
tem meg. Pl. szemdörzsölés, nyujtózkodás, hunyorgás. 

Az első padokban ülő tanulók nem panaszkodtak fdralas.dg-
ról, nyak megmerevedésről. Feltételezésem szerint ennek oka 
a helyes magasságra helyezett vetitővászon. Ez azonban to- 
vábbi megfigyelést igényel, mert jelenleg a vetités ideje 
összesen 6 perc volt. ha hosszabb időtartamu vetités ese-
tén sem jelentkeznek az előző panaszok, csak akkor fogad-
hatjuk el az összefüggést helyesnek. 
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JEGYZOKO 1\i/ 1/ 

7. 0 kontroll osztály 

A tanitás ideje 	: 1964. nov. 12. 
A tanitás anyaga : Az állatok mozgása II. 

Az óra menete  

1. tlőlények tulajdonsága a mozgás 

a./ A mozgásképesség az élőlénylekre  jellemző 

Tényanyag bemutatása: 

Elemzés: 
A füzest . a szél, a mosza-
tokat a viz mozgatja. A 
füzfa. gyökere a talajba 
hatol. A.hal uszik. A bé-
ka ugrik. A sirály repül. 

kegállapitás: 
ozgasképess6g az  élőlé-

nyekre  jellemző. Az  élő-
szervezet, saját erejé-
ből képes változtatni tes-
tének helyét.  

44cri élmény felevenitése. 
Egy viharos  nyári délután 
a Tisza-parton emlékképének 
felidézése. Különböző nö-
vények és állatok szél és 
viz által történő mozgatása 
és saját erőből történő 
mozgása. 
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b./ Az állatok helyváltoztatásának oka 

Elemzés: 
A növény a talajból szer-
zi táplálékát. Helyhez kö-
tött életmód mellett is 
képes fennmaradni. 
Az állatok helyüket foly-
ton változtatva szerzik 
meg a táplálékukat. 

ikegállapitás: 
Az állatok helyvéltoztató 
képessége a táplálék megszer-
zésével,kapcsolatban ala-
kult ki. 

Vátlat készitése. 

2. Egysejtüek mozgása 

a./ Az  amőba mozgása 

Amőba egysejtü állat. A-
lakját állandóan változ-
tatja. 

lagyarázó rajz az amőba 
plazma áramlására, álláb 
képződésére, alakváltozta- 

tására vonatkozóan. 

Elemzás: 
Amőba az állábak képzésé-
vel halad. Az állábak kép-
zése plazmaáramlással tor- 

tónik. 
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b./ iapucsállatka mozgása 

Tényanyag bemutatása: 	Papucsállatkát  ábrázoló kép 
bemutatása. 

Elemzés: 
A papucsállatka csillói 
segitségével mozog ., A csil-
lók rövidebb, állandó a-
laku plazmanyulványok. 
iiiozgásuk összerendezett. 

c./ Eugléna  mozgása 

Eugléna, zöld szemes osto- 
ros. Egysejtü állat. 	ivlagyarázó rajz: eugténa os- 

torral történő mozgása. 

Elemzés: 
Egy plazmanyulvány, az os-
tor  segítségével  mozog. Az 
ostor a csillóknál viszony-
lag hosszabb és vastagabb. 
Állandó  alaku plazmanyul-
vány. 

Az egysejtüek  plazmaáram-
lással, vagy csillókkal, 
vagy ostorral mozognak. 

3 	Vázlat készítése. 

3. Az óra anyagának összefoglalása, rögzitése 

A mozgáské l)esség az élőlények legfeltaőbb tulajdonságas 
mozgással változtatják helyzetüket és  helyüket.  A hely- 
változtató mozgások a  táplálék megszerzésével kapcsolat- 
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ban alakultak ki. Az egysejtii  állatok  a sejtplazma dram-
vaby plazmanyulvdnnyal, /csillók, ostor/ mozog-

nak. 
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JEGYZOKÖNYV 

7.a kisérleti osztály 

A tanitás ideje : 1964. nov. 18. 
A tanítás anyaga: Az állatok mozgása II. 

I. A vetitőberendezés elhelyezése  

A kísérletet az.l. sz. Jegyzőkönyvben leirt teremben,a 
vetitővásznat az 5. sz. Jegyzőkönyvben leirt módositással 
elhelyezve folytattam. 

A tanterem a vetités  folyamán  nem volt teljesen elsöté-
titve. Az utolsó ablak csak 374 részben volt fedve. Igy a 
teremben nem volt teljes sötétség. A szórt  fényben  nemcsak 
a vetitővásznon levő képet, hanem a  teremberendezését és 
a tanulókat is meg lehetett különböztetni. Ez a fény nem 
akaddlyozta.a kép-nézését, du kisebb lett a kép vibrálá- 
sával és a villany felgyujtásakor történő szem-igénybevétel. 

II. Az era menete 

1. Ellenőrzés 

a./ Lőlények tulajdonsága a mozgás 
Vetités 
Az  állatok mozgása I. c. 
film részlete: a vizparti 
nádas és különböző állatok 
mozgása. A vetités a hang 
kikapcsolásával történt. 

A felelő tanuló a látott 
képek elemzésével, a ta- 
nJ.lt ismeretek alkalmazd- 
zártak képességéről számolt/ 
be. 
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b./ Aktiv és passziv mozgás 
közötti különbség-tétel, 
a hely és a helyzetválz-
tató mozgás. 

A felelő tanuló az előbbi 
módon ad tájékoztatást is-
mereteinek felhasználisi-
hatóságáról. 

Vetités. 
Az előbbi filmrészlet ujboli 
'vetitése, a hung kikapcsolá-
sával. 

c./ Az egysejtüek mozgása. 

Vetités. 
Az előbbi filmből a papucs-
állatka, az eugléna és az 
óriás amőba mozgását  ábrá-
zoló részlet, a hang kikap-
csolásával. 

A felelő tanuló a látott 
képeken  magyarázza  meg az 
egysejtű állatokra jellemző 
mozgásformákat, lehetőség 
van a faj felismerésre vo-
natkozó ismeretek ellenőr-
zésére is. 

2. Többseitu  állatok mozgása 

Izommozgás. Izomszövet, 
jellemzése a bemutatott 
dia-film alapján. Vetités. 

Szines, keretes dia-film: 
harántcsikolt izomszövet. 

Az izomsejten belüli össze- 
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huzódó elemek révén való- 
sul meg, az izommozgás. 

a./ A földi giliszta mozgása 

Hogyan mozog a földi gi-
liszta ? 

Tényanyag bemutatása: 

Elemzés: 
Szilárd  váznélküli állat. 
FéregszerU mozgás és 
baizomtbmlő elemzése. 

Megállapitás: 
A férgek a bőrizomtömlő 
hosszanti és körkörös i-
rdnyu izomzatának válta-
kozó összehuzódásával és 
elernyedésével féregszerU 
mozgást végeznek. 

Vazlatkészitése. 

b./ Izeltldbu  állatok mozgása 

A tanult izeltlábu  állatok 
felsorolása. 

Vetités. 

Állatok mozgása II. film 
részlete: a földi giliszta 
féregszerU mozgásának be-
mutatása. kozgás szerve 
a bőrizomtömlő. A bőrizom—
tömlő feléj.tése és mUkö-
dése. 
Vetités megszakitása. 
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Hogyan mozognak ezek az 
állatok? 

Tényanyag bemutatása. 

Elemzés: 
A folyami rák, a cserebo-
gár, a koronás keresztes-
1)(5k testvázának összehae 
sonlitása. A kitinváz 
szilárd, külső wiz. Az i-
zelt láb minden egyes ré-
szét külön-külön izom moz-
gatja. 

Vetités. 
Állatok mozgása II. film kö-
vetkező részlete: Az izelt-
lábu állatok szilárd testvá-
zát a kitinváz alkotja. A 
kitinváz belső felületén e-
rednek és tapadnak az izelt-
lábu állatok izmai. Az izelt 
láb izomzatának elhelyezke-
dése és müködése. 

Az izeltlábu állatoknak 
külső vázuk van. A test-
y-6.z egyes részeit külön 
izmok mozgatják. 

Hogyan  alkalmazkodnak moz- 
gásukkal a környezetükhöz 
ésoiletmódjukhoz? 	Vetités. 

Az állatok mozgása II. film 
következő részlete: Folyami 
rák mozgásának bemutatása. 
A futrinka futó, a  sáska  ug- 
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a házi méh repülő mozgása. A 
repülő izmok elhelyezkedése, 
müködése. 

Elemzés: 
A folyami rák 5 pár tor-
lába közül 4 pár  járásra 
szolgál. A futrinka  moz- 
gásának elemzése. A futó 
mozgás. A lábak összehan-
golt mozgása. Az izeltldb 
és izomzatának jellemzése. 
A szárnyak elhelyezkedése 
a középső és hátsó toron. 
A repülőizmok elhelyezke-
dése és müködése. A rova-
rok különböző szárnyfelé-
pitése és azok müködése. 
Letmód.és a  mozgás össze-
függése. 

Megállapitás: 
Az izeltlau állatok az iz-
mok és a szilárd külső váz 
segitségével mozognak. A 
test egyes részeit  külön- 
külön  izmok mozgatják. A 
lábak és a szárnyak  mozgá- 
sa összerendezett és az é-
letmódn8k megfelelő. 

c./ A gerinces állatok mozgása 

Különböző gerinces állatok 
felsoroldsa. 
Vizsgáljuk meg ezek mozgá- 
sát! Miféle összefüggést 
találunk a környezet, az 
életmód és a mozgásszervek 
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között'? 

Elemzés: 

A gerinces  állatok  test-
váza csontból van. Szi-
lárd. Kivülről tapadnak 
rá az izmok. A csontváz 
az izmokon belül van. 

Vetités. 
Az állatok mozgása III. film 
következő részlete: A külön-
böző . állatok testvázának be-
mutatása, izmok eredési és 
tapadási helye. 

dylegállapitás: 
A gerinces állatok szi-
lárd  csontváza  belső váz. 

Vázlatkészítés. 

Az állatok mozgásszerve a 
kötnyezethek és életmódnak 
megfelelő. 

Elemzés vetitésközben: 
A halak csontvázát a vázi-
zomzat, s azt a pikkelyes 
bőr borítja. Legfőbb moz-
mozgásszervük a farkuszó. 
A mell-, has-, hát- és 
farakti uszó az egyen-
sulyozást segiti. Ez a 
mozgás  a vizi környezet-
hez alkalmazkodott. 
A békák mászással és ug-
rással a szárazon, uszás-
sal a  vízben változtatják 
a helyüket.  

Vetités. 
Az állatok  mozgása  III-IV. 
film következő részlete: 
A hal, a béka, a gyik, a 
madár mozgásának bemutatá-
sa. A  madár szárnyszerke- 
zete, felépitése, müködése. 
Eltérő környezetekben élő 
madarak  bemutatása  a kör-
nyezetben való mozgás köz-
ben. 
A vetités a hang kikapcso-
lásával történt. 
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gyikok.rövid  lába  oldalt 
álló. Hasuk a földet éri. 
Lábuk csak segiti a moz- 
gdst. 
A . madár jellemző mozgás-
szerve a szárnnyá alakult 
mellső végtag. A madár és 
a rovar repülésmechaniz-
musa.közötti különbség. Az 
eltérő környezetnek megfe-
lelően módosult a madarak  

másik helyváltoztató szer- 
ve is, a láb. Két uszóhár-
tva feszül a vizben élő 
ludak és  kacsák előreálló 
3 lábujja közt. A gázló 
madarak lábujjai közt gáz-
lóhártya található, álta-
lába lépegetnek. A raga-
dozó madarak erős ujju, 
erős karmu  lábukkal  a zsák- 
mányt is megmarkolják. 	A vetités measzakitása. 

legállapitás: 
A gerinces állatok a bel-
ső szilárd csontos vázuk-
ra tapadó izmok segitsé-
gével mozognak. 'Iozgássiler-
vidk a környezetüknek és 
az életmódjuknak megfele- 
lő mozgást biztositanak 
az állatok számára. 

d./ Kisérlet arra vonatkozóan, hogy szükséges-e a filmek meg-
tekintése alkalmával a figyelmet irdnyitani, megfigyelé-
si szeppontot adni. A következő filmrészletet,-mely az 
előbbihez analóg felépitésü és igy hasonló ok-okozati 
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összefüggést mutat be, - megfigyelési szempontok nélkül, 
a kisérő magyarázat mellőzésével vetitettem le. Hatását 
az eredményvizsgálat alkalmával vizsgá16m. 

Vetités. 
Az állatok  mozgása  IV. film 
következő részlete: Az emlős 
állatok mozgásközbeni  bemu-
tatása. kz emlős állatok 
mozgása változatos. A nyulak 
hátsó lába jóval fejlettebb 
a mellsőknél. A mellsőldb 

különösen alkalmas a kapa-
rásra. hátsóláb pedig az  ug-
rásra. Ellenségei elől fu-
tással, vagy a földüregbe 
bujással menekül. 
A kutya ujjonjáró ragadozó, 
üldözésben gyors, kitartó 
futó. 
A lovak karcsu, paratlanuj-
ju, patás lábukon menekülés 
közben gyorsan mozognak. 
A legfejlettebb 4 főemlősök, 
a majmok mozgása. Ez is a 
környezetükhöz - fákon va-
ló  mászás 	és életmódjukia 
hoz alkalmazkodott. 
Vetités megszakitása. 

1.  az óra anIaLának összefoglalása és rögzítése 

többseitü  állatok izomszövetekből álló izmaik segitségé-
vel változtatják a helyüket. A férgeknek  szilárd testvá-
zuk nincs, bőtizomtömlőjük segitségével féregmozgást vé-
geznek. Az izeltlábu állatok külső szilárd vázukhoz ta-
padó kiegyénült izmokal végzik különböző hely és hely- 
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zetváltoztató  mozgásukat.  A gerinces állatok,belső cson-
tos, szilárd vázra tapadó izmaik segitségével mozognak. 
A mozgási formák az életmódnak és a környezetnek megfe-
lelőek. 

Az ellenőrzés alkalmával alkalmazott vetités ujszerüsége 
a tanulók figyelmét  lekötötte.  A vetités képsorai minden ta- 
nulót gondolkodásra késztetett. A feladatot tartalmazó kérdés-
re nemcsak a felelő tanuló, hanem gondolatban a többi tanu- 
ló is felelt. Ezt bizonyitotta az a tény, hogy a feladatnak 
megfelelően a többi tanuló kiegészitette, illetve helyesbi-
tette a felelő tanulót. Különösen feltünő volt a pontosság-
ra való törekvés, mely az anyag pontos ismeretét tételezti 
fel. 

.A vetitővászon elhelyezése ebben a formában a megfelelőbb. 
A vetitővászonnal szemben ülő tanulóknak panaszuk nem volt. 
Az első és a  második  sorban ülő tanulók a nyakizom fáradbág- 
ról nem panaszkodtak. 

A nem teljes sötétségben történő vetités előnyös volt. A 
szemégésre.vonatkozó panaszok megszüntek. A kép láthatósá-
gát nem zavarta a  csekély szort fény. 
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8. 	JEGYZOKOliYV 

7.c kontroll  osztály 

A tanítás ideje : 1964. nov. 17. 
A tanitás anyaga : Az állatok mozgása II. 

Az óra menete 

1 Ellenőrzés 

a./ tlőlények tulajdonsága a 
mozgás. 

b./ Aktiv és passziv mozgás 
közötti különbség; a hely 
és a helyzetváltoztató moz-
gások. 

c./ Az egysejtü állatok moz-
gása. 

2. Többsejtü állatok mozgása 
OMEN 

Izommozgás. Izomszövet jel- 

A felelő tanuló élményei a-
lapján példákkal igazolta a 
mozgások különböző formáit. 

A felelő tanuló példákkal 
világította  meg az aktív 
és  passzív  mozgás közötti 
különbséget. 

A felelő tanuló magyarázó 
rajzot alkalmazott a táblán , 
a  plazmaáramlással  képződő 
állábak, a csillók és az 
ostorok müködésére vonat-
kozóan. 
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lemző tulajdonságai. 	Tankönyv 54. old. ábrája a- 
lapján. 

megállapitás: 
Az izomsejten belüli ösz- 
szehuzódó elemek révén va- 
lósul meg a mozgás. 

a./ A földi giliszta mozgása. 

Hogyan mozog a földi gi-
liszta 

Földi giliszta mozgása se-
lyempapiron. 'magyarázó rajz 
a bőrizomtömlő müködésére 
vonatkozóan. 

Tényanyag bemutatása: 

Elemzés: 
Szilárd váznélküli állat. 
Féregszerű mozgás és a  bőr-
izomtömlő elemzése. 

'Megállapitás: 
A féreg a bőrizomtömlő 
hosszanti és körkörös ird-
nyu izomzatának váltakozó 
összehuzódásával  és eler-
nyedésével féregszerü moz-
gást végez. 

Vátlazkészités. 

b./ Izeltldbu állatok mozgása. 

Tanult izaltlábu állatok 
felsoroldsa. 

Hogyan mozognak ezek az ál- 
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latok? 
Folyami rák /folyadékos ké-
szitmény/, cserebogás, ke-
resztespók preparátumok e- 
gyedi /padonkénti/ szemlél-
tetése. 

Llemzés: 
Folyami rák, a cserebogár, 
a keresztes pók testvázának 
összehasonlitása. A kitinváz 
szilárd, külső váz. Az i-
zelt láb minden egyes ré-
szét külön-külön izom moz-
gatja. 

Az izeltldbu állatoknak kül-
ső vázuk van. A testváz egyes 
részeit külön izmok mozgat-
ják. 

hogyan alkalmazkodtak az e4 
byes állatok mozgásukkal a 
környezetükhöz és életmód- 
jukhoz? 

Az előbbi szemléltetési a- 
Elemzés: 	nyag agyenkénti ujboli szem- 

A folyami.rik_5_pár torlá- 	léltetése az elemzés alkal- 
ba közül  4  pártárásra  szol- mával. 
gdl. A  cserebogár izeltlábd- 
nak  vizsgálata. Az izelt- 	iagyarázó rajz az izeltláb 
láb izomzatának elhelyez- 	szerkezete és az izmok ta- 
kedése és müködése. A lá- 	padására vonatkozóan. 
bak összehangolt mozgást 
végeznek. 
A szárnyak elhelyezkedése 	A tankönyv 71. ábrájának szem- 
a középső és a hátsó toron. 	léltetése és elemzése. 
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A szárnyak elhelyezkedése, 	Házilégy, házi méh, amerikai 

mozgása. A repülőizmok el- 	szövőlepke egyedi szemlélte- 
helyezkedése és müködése. 	tése. 
A rovarok különböző szárny- 
felépitése az életmódnak 
megfelelő. 

kegállapitás: 
Az izeltlau állatok az iz-
mok és a  szilárd külső váz 
segitségével mozognak. A 
test egyes részeit külön-
külön izmok mozgatják. A 
lábak és a szárnyak felé-
pitése,az életmódnak meg-
felelő. 

c./ A gerinces állatok mozgása. 

Különböző gerinces  állatok 
felsorolása. 

Vizsgáljuk  meg ezek  mozgá-
sát. kiféle összefüggést 
találunk a környezetük, 6- 
letmódjuk és mozgásuk kö-
zött? 

A ponty, a kecske béka, a 
fürge gyik, a házigalamb, 
a házinyul preparátum be-
mutatdsa. 

Elemzés: 
A gerinces állatok testvá- A ponty, a béka, a gyik, a 
za c:_. ontból.van. szilárd 	galamb, a macska csontvázá- 
testváz. Kivülről tapadnak nak bemutatása. 
rd az izmok. A csontváz be- 
1U1 van. 
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biegállapitás: 
A gerinces  állatok szilárd 
csontváza  a belső  váz. 

Vázlat készitése. 

Az állatok mozgásszerve a 
környezetnek és az életmód-
nak megfelelő. 

A ponty folyadékos készit- 

Elemzés: 	ményen a  mozgásszervek vizs- 

A halak  csontvázát ai váz- gálata. 
izomzat, s azt a pikkelyes 
bőt  bontja.  Legfőbb mozgás- 
szervük a farkuszó. A mell- 
has-, hát-, és a farkalatti 
uszó_az egyensulyozást Se- 
gíti. Ez a mozgás a vizi 
környezetnek megfelelő. 

A kecskebáka folyadékos ké- 
A békák szárazon mászással, szitményénak egyedi szemlél-
ugrással, a vizben uszással tetése. 
változtatják a helyüket. 

A fürge  gyík folyadékos ké- 
A gyikok rövid  lába  oldalt 	szitményénak egyedi szemlél- 
álló. A hasuk a földet éri. tetése. 
Lábuk gsak  segíti  a test ki- 
gyózó mozgását. 

Házigalwnb szemléltetése. 
A madár jellemző mozgásszerve /krepardtum/ 
a szárnnyá alakult mellső  vég-
tan. A madár és a rovar re-
pülés-mechanizmusa közötti 
külöbség. Az eltérő környe-
zetnek  megfelelően módosult 
a madarak másik helyváltóz- 
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tató szerve a láb. 
Két uszóhártya feszül a 
vízen élő ludak és kacsák 
előre álló 3  lábujja  közt. 

A gázló madarak  lábujjai 
közt gázlóhártya található. 
A gázló madarak általdban 
lépegetnek. 

A ragadozó  madarak erősi 
ujju. erős karmu  lábukkal 
a zsákmányt megmarkolják. 

A tőkés réce és a  nyári lud 
lábának vizsgálata. 

A fehár gólya faliképe. 

Az egerésző ölyv prepará-
tumán a la  vizsgálata. 

L.egállapitás: 
A gerinces állatok a belső 
szilárd, csontos vázakra 
tapadó izmok segitségével 
mozognak. Mozgásszervük 
környezetüknek és életmód-
juknak megfelelő,  mozgást 
biztositanak, az állat  szá-
mára. 

d./ Kisérlet arra vonatkozóan, hogy előkészités és  kísérő 
vagy követő magyarázat nélkül képesek-e a tanulók önálló-
an feldolgozni a film tartalmi anyagát. 

Vetités. 
Az állatok mozgása IV. film 
következő részlete: 
Az emlős  állatok mozgásköz-
beni bemutatása. Az emlős 
állatok mozgása változatos. 
A nyulak hátsó lába jóval 
fejlettebb mint a mellsők. 
A mellsőláb különösen alkal- 
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mas a kaparásra. Hátsóláb 
pedig az ugrásra. Ellensé-
gei elől futásáaal, vagy a 
füldüregbe buvással mene-
kül. 
A kutya ujjon4áró ragadozó, 
üldözésben gyors, kitartó 
futó. 
A lovak karcsu, páratlanuj-
ju, patás  lábukkal  a mene-
külés közben gyorsan mozog-
nak. 
A legfejlettebb mozgásuk a 
főemlősöknek van. Végtagjaik 
a fogásra alkalmasak. 

3. Az óra anyagának  összefoglalása és rögzitése 

A többsejtü állatok izomszövetből 61.16 izmaik segitsé-
gével változtatják a helyüket. k férgeknek  szilárd  test-
vázuk nincs, bőrizomtömlőjük segitségével féregmozgást 
végeznek. Az izeltlábu állatok külső  szilárd vázukhoz ta-
padó kiegyénült izmokkal végzik a különböző hely és hely-
zetváltoztató  mozgásokat.  A gerinces  állatok belső csont 
tos, szilárd vázra tapadó izmaikkal mozognak. A mozgási 
formák az életmódnak és a környezetnek megfelelőek. 



-8o ONO 

9. JEGYZŐKÖNYV 

7.a kisérleti osztály 

A tanitás ideje : 1964. nov. 23. 
A tanitás anyaga: Támadás és védekezés az állatok országában 

I. A vetitőberendezés elhelyezése 

A kisérletet,a 7. Jegyzőkönyv-ben leirt körülmények kö-
zött folytattam. Módositás a tanulók elhelyezésében történt. 
Az első sorban ülő tanulók a vetitővászontól 4 m-re helyez-
kedtek el. Igy a szélső tanulók az eddigi 3o °-os szög helyett 
6o °-os szögben látják a képet. 

II. Az óra menete 

1. A növényevő és ragadozó 
állatok táplálék-mcbszer- 
zése közti különbség. 
Vizsgáljuk d meg, mely állati 
szervek alkalmasak a támadás-
ra és melyek a védekezésre ? 

Tanulás közben az "Oriáski- 
gyó és leopárd  harca"  c. 
filmet is megtekintjük. 
Mindkét állat Ceylonban él. 
A történet ott játszódik. 	Vetités. 

óriiskigyó és leopárd harca 
film szakszos vetitése. 
A cselekmény helyének bemu-
tatása. 
Ázsia térképén Ceylon megke-
resése. 
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a./ Figyajük meg a kigyó a-
lakját, színezetét, mozgá-
sát és a  leopárd szinét és 
mozgását. Mikor vesszük 
észre az állatokat? 	Vetités. 

Részlet: Az óriáskigyó alak-
ja,  színezete, mozgása, al-
kalmazkodása a környezethez. 
A leopárd bemutatása. Sötét 
szine az őserdő árnyákos, 
sötét aljazatával szinte 
megegyezik. Mozgása a macs-
kafélékre jellemző. 
Vetités megszakitása. 

Elemzés: 
A környezet és a szervezet 
kapcsolata nagyon élesen 
és világosan fejeződik ki 
az állat szinében és a szi-
nek rajzolatában. A színe-
zetbeli megegyezőség rend- 
kivül előnyös az  állatok számára. 
A róka  színezete nálunk mind 
a lomb, mind a tülevelii er-
dőhöz alkalmazkodott. A 
sarki róka  szőrzete télen 
hószinü, nyáron pedig a 
sziklák színéhez hasonló. 
A sivataai róka szineze-
te a sivataghoz hasonló. 

iviegállapitás: 
Általános szabály, hogy az 
állat színe megfelel a la-
kóhelye uralkodó szinének. 
A környezethez alkalmazko-
dó szinezetet rejtőszinnek 
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vagy védőszinnek nevezzük. 
A rejtőszinezet a növénye-
vő állatok számra védelmet 
a ragadozó állatok számara 
at áldozat megközelitését, 
a támadás meglepetésszerü-
ségét biztositja. 

b./nFigyeljük meg melyik állat 
támad? 14,elyik védekezik ? 
hely  szerveket használják  
a harcban ? 

Elemzés: 
A támadásban az erő, ü-
gyességi  a védekezésben a 
hajlékonyság, fogazat, ka-
rom játszik szerepet. Tá- 
madó szervek a kutyánál, 
egerésző ölyvnél, méhnél. 
Védekezés a mezei.nyulnell, 
a lónál, a sünnél, a gb-
rénynél. 

egállapi  tás:  
Az állatok támadó "fegy-
vereik" karom, fogazat, té-
pőcsőr, fullánk, csalánsejt. 
Védekező szervek: rejtőszín, 

Vetités: 
Részlet: Az óridAkigyó és 
a  leopárd  harca. A  leopárd 
rugalmassága, karmainak 
használata a kigyóval foly-
tatott harc  során.  Az órids-
kigyó villámgyors támadása, 
gyürüző mozgása. Roppant e-
rejével roppantja össze ál-
dozatát. 
Vetités megszakitása. 
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pata, foga7a 
	tüske, büz- 

mirigy. 

c. A támadás és védekezés  har-

cában  melyik  állatcsoport 
lesz a győztes? 

Elemzés: 
Különböző állatok harcának  

elemzése. 

kegállapitás: 
A  támadás és a védekezés 
harcában a legjobb lépes-
ségü támadó és a legjobb 
képességü védekező állat 
lesz a győztes. Az álla-
tokra nézve a gyengéknek 
ez a kiselejteződése csak 
előnyt ielent. Az életben 
maradók, a küzdelmet áll-
ni tudók folytonosan erő-
södnek. 

d./ Figyeljük meg a film foly- 
tatását!  i történik az 
elejtett leopárddal? 

Vetités. 
Részlet: A támadás befeje-
zése után az óridskigyó a 
leopárdról letekerődzve 
pen annak lenyeléséhez lát, 
amikor az állatkereskedő em-
berei megjelennek és elfog-
jA-k. A kigyófogás hurokkal 
és hálóval történő bemutatá-
sa után az elfogott óriás- 
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A  látott filmrészlet meg-
beszélése. 

kigyót a táborba szállitják. 
Az állatkereskedő telepén a 
kiszabadult áridskigyótól 
való rémület és menekülés 
sajátosságait látjuk az egyes 
állatok ösztöncselekedetei-
ben. Az óriáskigyó nagy ere-
jét bizonyitja, hogy másod-
szori elfogatása után 4 em-
ber megfeszitett erejére 
volt szükség, hogy ismét a 
szállitóládába tudják kény-
szeriteni. A veszély elmul-
tával ismét a megszokott ké-
pét mutatja a telep. 
A vetités befejezése. 

2. Az óra anyagának összefoglalása, rögzitése 

A ragdozók  támadása és a növényevők védekezése állan-
dóan folyó harc a természetben. Ebben a küzdelemben mind 
a két állatcsoport előnyös tulajdonságai csak fokozódnak. 
A legjobb képességű támadó és a legjobb képességü védeke-
ző marad. fenn. Az állatok szervezetének kialakulására te-
há -tnemcsak az élettelen tényezők, hanem a környezetük-
ben levő élőlények is hatással vannak. 

A film vetitését követő szünetben a tanulók többsége i-
gen agressziven viselkedett. Több tanuló a  társára ugrott, 
"kigvót és leopárdot" játszottak.  A vetités alatt is kör-
mét 176.05, kezét tördelő, szomszédja kezét szorongató tanu-
lókat lehetett  megfigyelni,  amikor a filmen az óriáskigyó 
kiszabadult és a többi állat rémületében, félelmében véde- 
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kezd mozgá$t végzett. Az egyik tanuló önkénytelen felugrott 
a helyéről. A másik tanuló durván rákiáltott a felugró ta-
nulóra. 
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lo. 	J GIZŐKONYV 

7.c kontroll osztály 

A tanitás ideje : 1964. nov. 19. 
A tanitds anyaga : Támadás és védekezés az állatok országában 

Az óra menete 

1. A növényevő és a ragadozó 
állatok táplálék-megszerzé-
se közti különbség. 

Vizsgáljuk  meg, hogy a ra-
gadozó állatok hogyan szer-
zik meg a táplálékukat 

Szemléltetés: Antilopokra le- 
selkedő oroszlán. 

*Elemzés: 
A környezet és a szervezet 
kapcsolata megnyilvánul az 
állatok szinében. A szine-
zetbeli megegyezés rendki-
vül előnyös az állatok szá-
mára. A róka nálunk színe-
zetben mind a lomb, mind a 
tülevelü erdőhöz alkalmaz-
kodott. A sarki róka szőr-
zete télen hószinü, nyáron 
pedig a sziklák szinéhez 
hasonló. A sivatagi róka 
szinezete a sivataghoz ha-
sonló. 
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Megállapitás: 
Általános  szabály, hogy az 
állat szine megfelel a lakó-
helve uralkodó szinének. A 
környezethez alkalmazkodó 
szinezetet rejtőszinnek, 
vagy védőszinnek nevezzük. 
A rejtőszinezet a navény-
evő  állatok számára védel- 
met, a ragadozó állatok 
számára  xi  az  áldo-
zat megközelitésének le-
hetőségét, a támadás meg-
lepetésszerüségét bizto-
sitja. 

b./ Hogyan folyhat le a kép 
alapján megelevenedő tör-
ténet'? 

A cselekmény élményszerüsi-
tése. 

Elemzés: 
A támadásban az oroszlán 
ereje, ügyessége, fogazata, 
karma játszik szerepet. A 
védekezésben a menekülés, 
a gyorsaság lesz a döntő. 
'wds példák elemzése a  tá-
madás és védekezés megnyil-
vánulásaira. 

u.egállapitás: 
Az  állatok  -Vmadó "fegyve-
reik" a karom, a fogazat, 
a tépőcsőr, a fullánk. Vé-
dekezést szolgáló szervek: 
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pata, fogazat, tdske, büz-
mirigy. 

c./ A támadás és védekezés har-
cában, melyik állatcsoport 
lesz a győztes't 

Különböző állatok harcának 

elemzése. 

wegállapitás: 
A támadás és a védekezés 
harcában a legjpbb képes-
ségű támadó és a legjobb 
kérességü védekező állat 
lesz a győztes. Az  álla-
tokra nézve a gyengéknek 
ez a kiselejteződése csak 
előnyt jelent. Az életben 
maradók, a küzdelmet foly-
tatni tudók, folytonosan 
erősödnek. 

2. Az óra  anyagának összefoglalása, rögzitése 

A ragadozók támadása és a növényevők védekezése állandó-
an feolyik az élő természetben. Ebben a kiizdelemben mind 
a két állatcsoport  előnyös tulajdonságai csak fokozód-
nák. A legjobb kéfességű támadó és a legjobb képességű 
védekező  marad  fen. Az állatok szervezetének kialaku-
lására tehát nemcsak az élettelen tényezők, hanem a kör- 
nyezetükben előforduló élőlények is hatással vannak. 
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11. 	JEGYZGKUYV 

7. a kísérleti  osztály 

A tanitás ideje : 1964. nov. 25. 

A  tanítás anyaga : Az állati test felépitéséről, köztaka-
róról, az állatok mozgásáról tanultak 
ismitlő összefoglalása. 

I. A vetitőberendezés elhelyezése 

A kisérletet a 9. sz. Jegyzőkönyvben leirt körülmények 
között folytattam. 

II. Az óra menete 

1. Az  állati siervezet feléiAtése 

a./ Az állati sejt részei. 	Vetités. 
A sejtosztódás film követke- 

Egy tanuló a sejt fő ré- 	ző részlete: Az állati sejt 

szeit 4 vetitésközben meg- 
	fő részei. 

nevezi. 	A vetités a hang kikapcsolá- 
sával történt. 
A vetités megszakitása. 

b./ Az állati szövetek. 	Vetités. 
Keretes, szines dia—filmeken 

Állati szövetek felismerése állati szövetek  bemutatása. 
és jellemzése. 

c./  llati szervek. 
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2. A kültakaró 

A környezet és a kültaka-
ró összefUggésére felsorolt 
állatcsoportok preardtu-
mainak csoportositása az 

Előfordulá-
si hely szerint. 

3. Az állatok érzékszervei 
=WO Mge,  1••••■ 

A környezet és a kdltakaró 
összefüggésére felsorolt 
állatcsoportok preparátu-
mainak csoportositása a 
látó-, halló-, szagló-, 

tapintószervek a- 
lapjdn. 

4. Az állatok mozgása 

a./ Egysejtü  állatok mozgdsa 

A vetitéssel párhuzamosan 
a tanulók felismerik, meg-
nevezik, jellémzik az egy-
sejtU állatok mozgásformd-
dt. 

Vetités. 
Az  állatok  mozgása I. film 
következő részletei: az Ó-
riás amőba, a  papucsállat-
ka, az eugléna mozgása. 
A vetités a hand kikapcso-
lásával történt. 
A vetités megszakitása. 

b./ A többsejtü állatok mozgása 
Vetités. 
A földi giliszta féregsze- 

Bőrizomtömlővel történő fé- rü mozgását és a bőrizomtöm-
regszerü mozgás felismeré- 	lő felépitését és miiködését 
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se és jellemzése , 	ábrázoló néma hurokfilm. 

A rovarok mozgásának fel-
ismerése és iellemzése. 

A rovarok mozgásának felis-
merése ás jellemzése. Az 
izeltlábu.  állatokra jellem-
ző külső vázhoz tapadó iz-
mokkal történő mozgásmódok 
alapján a tanult izeltldbu 
állatok csoportositdsa. 

A rovarok külső  vázát és az 
izmoknak a kitinpáncél bel-
ső felületén történő eredé-
sét és tapadását  ábrázoló 
néma hurokfilm. 
Vetités megszakitdsa. 

Vetités. 
A halak belső testvázának 

A gerincesek mozgásmódjá- 	és az izmoknak a csontvá- 
nak felismerése és jellem- 	zetnak történő eredését és 
zése. 	tapadását bemutató néma 

hurokfilm. 
A gerincesekre jellemző 
belső  vázhoz tapadó iz- 
mokkal történő mozgásmó- 
dok  alapján. az  állatok cso- 
portositása. 

c./ Az állatok csoportositdsa 
életmódjuk és azon belül 
mozgásuk alapján. 

A változatos tevékenységet igénylő óra a tanulók figyelmét 
érdeklődését nagy mértékben lekötötte. Igen aktivak voltak 
az egész órán. Szivesen dolgortak. Az egész osztály együtt 
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dolgozott a felszólitott tanulóval. BizonyitXotta ezt a hi-
bás megállapitásokkor avitásra  jelentkező  tanulók nagy szá-
ma. 
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12.Jegyzőkönyv 

7.c kontroll osztály 

A tanitds ideje : 1964. nov. 24. 
A tanitds anyaga : Az állati test felépitéséről, a közta-

karóról, az állatok mozgásáról tanultak 
ismétlő  összefoglalása. 

Az óra menete 

1. Az állati szervezet felépitése 

a./ Egy tanuló felrajzolta a 
táblára.az állati sejt fő-
részeit. Összehasoblitot-
tdk az egyse]tü állat tes-
tét alkotó egyetlen sejtet 
a soksejtü állat egy sejt- 
jével. 

b./ A különböző szövetféleségek 
jellemzése. 	A tankönyv 54. oldalán le- 

vő ábrák elemzése alapján. 

2. A kültakaró 
.111110 =MN ORONO OM= 	 MM. ==11. 1■11. 

A tanult állatok csopor- 
tositdsa a kültakaró és 
előfordulási hely alapján. A csoportositást a tanult 

tipusállatok alapján vég-
zik. 

3. Az állatok érzékszervei 

A tanult állatok csoportositdsa 
a látó, a halló-, a szagló-, 
a tapintó-, az izlelő-, szer- 
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vek  alapján. 

4. Az állatok mozgása 

a./ Gerinctelen állatok izom- 
mozgásának iellemzése. 

b./ A gerinces  állatok mozgás- 
formáinak jellemzése. 

c./ Az állatok cso -portositása 
életmódjuk és  azon belül 

mozgásuk alapján.  

A csoportositást a prepará-
tumokkal a valóságban el-
végzik a tanulók. 

A külső  váz és az izmok el-
helyezkedésére egy tanuló 
magyarázó rajzot készitett. 

Gerinces állatok /preparátu-
mok/ csoportositása mozgás-
formák szerint. 
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VI. 	Z LVIZGkLAT hAElikalYE 

a./ Á 	felmérés módja 

kisérlet eredményességét irásbeli felmérés alapján ku-
tattam. Ennek során feleletet kivártam kapni az oktatófilm 
alkalmazására vonatkozóan. A hatékonyságát vizsgáltam, a-
melynek a tanulók ismereteiben, az ismeretek alkalmazásában 
kell menyilvánulni. E vizsgálat reális alapját az azonos 
témának eltérő oktatási eszközökkel való feldolgozása adja. 
A kísérleti és kontroll osztály eredménye közötti különbség 
az oktatófilm alkalaazásának eredményességét, vagy ered- 
ménytelenségét igazolja. 

A felmérés-során az irdsbeliséget követtem. Tudom, hoes 
a tanulók_számára az irdsbeli válaszadás nem mindig a  lege-
lőnyösebb,  az irdskészség eltérő fejlettsége,és az irdsbe-
liséggel járó bizonyos gátlás, izgalom miatt. Ez a hátrá-
nyos körülmény egyaránt jelentkezik mind a kisérleti, mind 
a kontroll osztályban. Igy előnyt egyik  osztály szAmára sem 
jelent, a felmérés összehasonlithatóságát,  realitását  nem 
befolyásolja._ Ezen hátrányok ismeretében is az irdsbeliség- 
hez kellett ragaszkodnom, mert csak e módon tudtam valamennyi 
tanulónak a témára vonatkozó  ismereteinek  rögzített, értékel-
hető, elemezhető anyagához  hozzájutni. 

A kisérlet eredményességét 3 fázisban végzett ellenőrzés 
alapjAn értékeltem. Az első és a befejező fázis között 6 hó-
nap  különbség  van. Igy az ismeretek tartósságára vonatkozóan 
is értékelhető adatOkkal rendelkezem. 

Az ellenőrzések időpontjai: 

I. fázis : 1964. nov. So. - a témát záró összefoglalást 
követő ellenőrzés alkalmával; 



—  96  — 

II. fázis : 1965. jan. 27. - a félévi ismétlés alkalmával; 

III. fázis : 1965. máj. 31. - a tanév befejezésekor, az évi 
anyag áttekintése alkalmával. 

Az egyes fázisok ellenőrző feladatainak összeállitása al-
kalmával arra törekedtem, hogy a kérdések érthetőek, egyér-
telmdek,,a fogalmak és az ismeretek  ellenőrzésére  alkalmasak 
legyenek. Az azokra adandó irásos és rajzos válaszok egészen 
tömörek és konkrétak legyenek. Ez utóbbita feleletek  értékelé-

sének realitása igényelte. 

Az ellenőrzésben szereplő kérdéseket először a kisérletben 
nem szereplő 7. b osztályban a tanulók ismereteinek ellenőr-
zésekor részben.szóbeli, részben irdsbeli feleletek alkalmá-
val kiprobáltam. A tapasztalatok  alapján  az eredeti kérdések 
kisebb részén módositottam, néhány kérdds esetében a tapasz-
talat alapján szóbeli kiegészitő utmutatdst adtam a feladat 
megoldására  vonatkozóan. 

Az ellenőrzést a kisérleti és a kontroll osztályban  azo-
nos ütemezés és azonos módszer alapján végeztem. 

A  három  alkalommal végzett felmérés során nem teljesen a-
nos szövegezésii kérdések szerepeltek. Azonban a kérdések mini-
egyike a feleletben igényelte a vizsgálatban szereplő anyag 
pontos ismeretét. 

Az ellenöző kérdések  megfogalmazásánál  törekedtem arra, 
hogy a feleletekből képet nyerjek a tanulóknak az állati 

szervezet felépitésére és mdködésére, az élettelen valamint 
az élő környezet és állati szervezet kölcsönhatására vonat-
kozó, a tantervben meghatározott szintü, ismereteiről. 

Az ellenőrző kérdések variációi: 

I. fázisban 4 kérdés szerepel; 



,) 
- 

II. fázisban 5 kérdés szerepel, - 
- 

III. fázisban 4 kérdés szerepel, - 

3 kérdés az előzőből, 
2 kérdds uj; 
2 kérdés az I. és II fázis-

1)61, 
1 kérdés ai II. fázisból, 
1 kérdés uj volt. 

Az egyes fázisokban ismétlődő kérdések azonban nem azonos 
megfogalmazásban szerepeltek. A megfogalmazás módositása egyut-
tal a felelet minőségi változását is jelentette. Igy fokoza-
tosan izmétlődó, spirálisan előrehaladó, fokozatosan.neheze-
dő, egymásba kapcsolódó feladatrendszert alkalmaztam. 

Az állati sejtre vonatkozó feladatrendszer: 

I./1. válaszában egyszerü felsorolást igényelt, 
II .11. már az állati sejt lerajzolásával magasabb szintü 

ismeret létezéséről ad tájékoztatást, 
III./1. egy maghatározott szövetféleséget jellemző sejt ki-

emelésével az adott sejt differenciáló jegyei mel-
lett-igényli az állati sa*ixiliffitrxRaiiii sejtre 
iiffexemaiildl jellemző fő részek ismeretét is. 

Az ellenrőző kérdések: 

I. fázis  :  1. ielvek  az állati sejt fő részei ? 
2. Hogyan mozognak a papucsállatkák ? 

3. Mi jellemző a földi giliszta mozgására ? 
4. ii a különbség a gerinces és a gerinctelen 

állatok izmainak  tapadási helye közt ? 

II. fázis  :  1. Aajzold le az állati sejt fő részeit! le- 
vezd meg azokat ! / I. fázis / 

2. Hogyan mozognak az egysejtü állatok ? 
/II. fázis / 

3. ki jellemző az izeltldbu állatok izomzatára 
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eredés és tapadás, valamint müködés alapján ? /I. fázis/ 
4. iféle összefügtés van a nyul, a kutya és a 

majom életmódja és mozgása között ? 

5. kit jelent a rejtőszin és az alakutánzás ? 

III. fázis :1. Rajzold le az idegszövet egy sejtjét ! hevezd 
meg a sejt fő részeit I / I. fázis / 

2. Miben különbözik a külső és a belső testváz 
egymástól  / I. II. fázis / 

3. Miféle szerepük van a hal uszóinak a mozgás-
ban ? 

4. Melyek  az állatok támadó és védekező "fegy-
verek" ?  Mindegyikre  irj jellemző példát ! 
/ II. fázis / 

Az ellenőrzés előre elkészitett feladatlapokon történt. 
A feladatlabok 1 - 1 példányát a következőkben mellékelem. 



.-lt.1115416 

maiy* --az 	fő 

ee+ 	vack.n.r.A. , 

2. Ipigen smog a papuceillatka 

pRrIA.kr-Patiatin C- 	(7' 	tr,N.0-Ift.i6,,CO3-  

vv, 029 , 

3. rti jellemző a földi  giliasta  wozeiatira  ? 

- C 

4.  mi a killönbség a primes  its a  gerinctelen  állatok  
izaainak  eredisi  is_  tapadási  helyei kdeött 7 

e-8^4"62.  dx.  ,bzeL1101-<1.02 IR. 

feairN,u- CetIvox. ,  a  To-i-kr.R.)€.02.e, 	c‚D 01A. - 

-tok 	to-rokctiika-k-, 
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I. FELRES 
- 	 ,•;■71MI:r 
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II. FELliiiRi;S 
.1•10111111•1....- 

--10110.10.111111111101110.1111.0101100111.0imis 

II. felmérés 

1. Rajzold le az állati sejt fő részeit ! hevezd meg 
azokat ! 

■.■ 

2. Hogyan mozognak az egysejtii állatok ? 

c.s1164 , °slay- f6r9ct,&6v0.1,,  J,  - 
, 

r-rucAtcpc. os40,16,3 	 orios 

3. ki jellemző az izeltlábu állatok  izomzatára eredés 
és müködés alapján ? 

a-rcidrak_ . 

a,  Pi  CI* 	5V nic9ato, 

4. Miféle összefüggés van a nyil, a kutya és a majom 

életmódja és mozgása között ? 

Hinaketrovn cp7-44. 4.4k 	4.( rt:IITSCS( V?", JÓ .  4.41 i5Cut9ct 
, (690-da4 LA' j-ii6vir14 *16■414:i. 4 ,(4 .p4.1 1 -04(#64b6 (2415 1 12 

árb6v, 11. 
5. Mit jelent a rejtőszin és az alakutánzás ? 

Vci.clzas 	hcf9y) 	_ akn, 

it4  1 1:4: let1 
. 	 . 

• 



fclmérés.  

1.  UjzO14 - le  az ideejsz6vetet  alkotő gy  scjtet lie-
vezd meg  főbb  részeit 

wv4 

71ben kü15rib6zik  a  külső és a belső -  testváz  egy-
mástől ? 

A  ttfb8. 1444tvivz- (a)04,a1 ) 	 OJ4. 

b.k1;;-  te/itkr6A Auxuk,tran) 

3. Miféle szerepük  van a, hal ussóinak  mozgásban 

fiN o.x 
•■ 

cuz, efilpA* 	(;,-prk.  eri-uk 

0."-okL/x.::Awaz asz. e-VS-6/if , 

4. Melyek az állatok t6nadá és védekező "fec,yvereik"? 
Mindc;;yikre  ir Példét 

Aootc.  .. 
I L  V 	

•7 	C 
f,0$ ( 	karl-t3 "4- 	yK.G. 	 net C4-4.k V) 

( 

- 

(-1.66,ttcl&A.pt,  caa jou4  Cikin-C,44  DLLA.,) Vic/11.144 

- 101 - 



- L02- 

b./ Az értékelés módia 

Á kísérlet eredményességét vagy eredménytelenségét csak 
akkor tudom kimutatni, ha olyan értékelési módot alkalmazok, 
amely lehetővé teszi az eredmények számszerü kifejezését, a-
mely alapja lehet az összehasonlitásnak a kisérleti osztály 
éredménye és a kontroll osztály teljesitmánye között. 

E követelményhez megfelelő értékelési módnak találtam 
dr. KISS  ÁRPÁD által alkalmazott /  Iskolás tanulóink tudás-
szitnjének vizsgálata, Pedagógiai Szemle, Bp. 196o. 3. sz. 
196. old./ pontszámos értékelését. Ezt használtam fel alapér-
tékelésként. Ez lehetővé tette az egyes kérdésekre adott vá-
laszok számszerü, összehasonlitható, stádiumos értékelését. 

A pontszámos értékelés során a következő szinteket álla-
pítottam meg: 

3 pont = helyes és teljes felelet, 
2 pont = helyes, de hiányos felelet, 
1 pont = hibás felelet. 

A pontszAmos  értékelés  mellett a hibás feleletek elemzé-
sét is alkalmaztam. Kerestem  az  elemzés során a helytelen meg-
állapitások forrását / fogalom meg nem értése, hasonló fogal-
mak tévesztése, lényeg nem látás,  gyakorlás hiánya stb./9 
mely adatok értékes segitséget adtak a végső konkluziók le-
vonásához.  Az okok feltárása mellett a hibák  gyakoriságát  is 
vizsgáltam. Ez a differenciáló munka a helyes arányok  fel-
tárása érdekében is v(It szükségessé. 

Ezen értékelési  eljárás alkalmával lehetőségem nyílt arra, 

hogy az oktatefilm felhasználhatóságát a fogalmak tisztasá-
gával, szilárdságával, dokumentálható módon bizonyitsFim. 

A felmérés során iparkodtam biztosítani a nyugodt légkört. 
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Ennek érdekében először is a felmérés minősitő jellegét szün-
tettem meg. Közöltem a tanulókkal, hogy erre a munkájukra 
osztdlyzatot nem kapnak, s a felmérésen a tanuló neveének fel-
tüntetését sem igényeltem. A felmérés során az egyes feleletek 
elkészitésére 5-5 percet  biztosítottam.  Ez elegendő volt a 
feleletek nyugodt elkészitésére. A tanulók  általában nyugodt 
légkörben -önállóan dolgortak. Az önállóságot bizonyitja, hogy 
munkájukban  a másolás nyomát nem lehetett fellelni. 

A felmérés adatainak  alapján értékeltem, az egyéni  munkát. 
Ezeket munkalapokon osztályonként és kérdésenként összegeztem. 
A különböző időszakban végzett felmérések egy feladatrendszer-
re vonatkozó  megoldásait tükröző adatokat eredménylapokra 
rögzitettem. A kísérleti és kontroll anyag.összehasonlitó e-
lemzése alapján hipotéziseim helyességeit vizsgáltam. Al-
talánositó megállapitásaim ezekből a tényekből fakadnak. 

Az összehasonlitás a kisérleti és a kontroll osztály ered-
ményei között l a teljesitmény százalékos kimutatása alapján 
lehetséges. Ennek érdekében a következő számítási képletet 
alkalmaztam: 

elért pontteljesitmény 
teliisitmény 

maximális teljesitmény 1 A-a 

E képletben-a kérdésre adott válaszok pontértéke az elért 
pontteljesitményt - az osztály teliesitményét - , a maximá- 
lis  teljesítmény  a kivánalmaknak  megfelelő abszolut teljesít-
ményt jelentette. 
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1. sz. munkalap 

I. 	FELkiLlii:S 

Kisérlati osztály 	 Létszám: 33. 

ett .dasze . . pontos 
teljeaitménv  pont  

Amman. 

1. kelyqk az illati sejt 
fő reszel' 21 11 1 - 	86 86 

2. Hogyan mozognak a papucs- 
álIatkák ? , 28 5 94 

-, 95 
3. Mi jellemző a földi gi- 

liszta mozgására ?  . 
8 25 74 _ 74 

4. Mi a különbség a gerinces 
és a  gerinctelen  allatok 
izmainak ere46si es9 tapa-aasi neiyei kozott . 

13 17 3 
. 

76 77 

330  83 
: 

Kontroll osztály 	 Létszám: 29. 

1. Melyek  az állati sejt fő 
részei  7 22 7 80 92 

2. Hogyan mozog a papucsál-
latka ? 24 

— 
3 2 80 92 

3. Mi jellemző a földi giliaa 
ta mozgására.:?. 5 

, 
22 

- . 
2 61 - 	70  

4. Mi a különbsé 	a princes 
ős a gerinctQ en 	.11atok 
izmainak  ered 81 es tapadat 
si helyei között ? _ 	,   _ 	_ 

22 

_ 

57  4 

_ : 

65 

278  
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2 • sz. munkalap 

II.  

"A" kisérleti  osztály 	Létszám: 

, 

3 	2 	1 osszesitett 
 1 	d p ontos  

- 
. 

, - i oninallarillill  
. 

4141  . 	az. a 	a i se] 
o reszei 	hevezd meg 7 30 

16 

4  

18 

IIIIE 98 96 

2.  Hopyan mozognak az egysejtü 
álatok ? 84 82 

3. Ii  jellemző az ízeltlábú dl 
latOil izowzat4ra„eredés és 
müködés aiapjan ‘ 

18 11  5 81 79 

4.  Miféle összefüggés van a 
nyúL - a - kutya es 4 majom  
életmódja és  mozgása  közt? 

2 9 23 47 46 

. Iit relent a rejtőszi és az 
alakiltanzasY 17 13 3 88 

)ti 

 86 

"3" kontroll osztály 	Létsz6m:  

14  

 	30.  

1 	Ralzold le az dllati sejt 
fő . részeít! 	'Ievezd m 	Y- 

I  2o 1 8o 89 

'. Hogyan mozognak az egyscjt 
. 	állatok ?, 14 I 16 74 82 

. 4 i iellemzo az izeltlau aílatok izomzatara ereaes 
és müködés alapján ? 23  5 

, 
61 68 

. laféle összefüggés van a 	I 
nyul4 a -kutya, a majom élet, 
módia..és mozása között ? 	I 1 2 27 33 36 

5.
Mit-alakutánzá

jaent a redtőszin és 
az 	s Y  17 15 I 1 77 85 

i 
 

525  72 



1 
pontos 
teljesitmény 

Osszesitett 
teljesitmény 

pont 
Rajzold le az idegszövetet 
alkotó egy sejtet ! Nevezd 
meg főbb részeit ! 

2. kiben különbözik a külső es 
a belső testváz egymástól ? 
Miféle szerepük van 
uszóinak a mozgásbana hal 

? 
 

Melyek az állatok támadó és 
védekező "fegyvereik" ? kin 
degyikre irj példát ! 

12 15 6 72 72 

22 8 3 85 85 

20 

23 

12 1 

76 

8 5 

76 

85 
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3. sz. munkalap 

III. FELMi,RkS 

Kisérleti osztály 
	Létszám : 33. 

11  318 	8o 	11 

Kontroll osztály 	 Létszám : 29. 

, 
1. Rajzold le az idegszövetet 

alkotó egy,sejtet ! Nevezd 
meg főbb reszeit ! 5 15 9 

, 
54 62 

2. Miben  különbözik  a külső és 
a belső testváz egymástól ? 11 15 3 66 75 

3. Miféle szerepük van a hal ues 
szóinak a mozgásban ? 4 24 1 61 7o 

4. kelyek az  állatok  támadó és 
védekező %fegyvereil" ? Min- 
de 	ikre iri 	áldát ! 

14 13 2 7o 8o 
, 

' 348 72 
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EREDM1:NYLAP 

az 
ÁLLATI  SEJT FO  ESZEIRE  VONATKOZO  ISMERETRŐL  

I, felmérés: 1964. nov. 3o, Melyek az állati sejt fő részei 
II. felmérés: 1965. jan. 27. Rajzold le és nevezd meg az ál-

lati sejt fő részeit ! 
III. felmérés: 1965. máj. 31. Rajzold le az  idegszövet egy 

sejtjét ! Nevezd meg a sejt 
fő részeit ! 
/A felmérés alkalmával  szóbe-
li 	kapták, hogy 
a sejt fő részeit rajzolják 
meg./ 

Jelmagyarázat: 

1---1  kisérleti osztály 	kontroll  osztály 

I.  felmérés II. felmérés 	III.felmérés 

.1.1••••■••••••••111111•1.1/11100 

86% 92% 96% 89A 	72% 	62% 
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feladtok megoldásához a sejt fő részeinek !sejthártya, 

sejtplazma, seltmag/ ismeretét igényeltem. Az I. felmérés 

alkalmával egyszerü felsorolást, a II. felmérés alkalmával 
fiktiv sejt rajzos arázolását, a III. alkalommal egy meg-
határozott sejt fő részeinek r4zban történő kifejezését. 

Az eredmények elemzése 

Az I. felmérés alkalmával a kisérleti osztály eredménye 
86 A-os,  6  A-kal.alacsonyabb a kontroll osztályénál. E fe-
ladat megoldása verbális ismereteket kívánt. A tankönyvben 
megtalálható anyag egyszerű felsorolását. A szorgalmasabb 
kontroll osztály / 1. 19. old./ ezt az anyagot jobban ta-
nulta meg, mint a kisérleti osztály. A verbális  ismeret 
létezését bizonyitja az .a tény. hogy :.mikor a II. és a III. 
felmérés alkalmával az ismeretek alkalmazására került sor, 
akkor a kísérleti osztály eredménye 7 illetve lo A-kal volt 
magasabb. 

1.rdekes a kisérleti osztály II. felmérési eredménye, a-
hol az I. felméréshez  viszonyítva lo A-os emelkedést tapasz-
taltam, jóllehet  a feladat szinvonala magasabb  igényű  volt. 
Ennek okát a többoldalu re3produktiós igényben látom. Ennél 
a feladatnál nemcsak a szóképek,  hanem  az alak, a forma fel-
idézése is.szerepelt. Az ismeretek elsajátitásakor kialakult 
asszociativ kapcsolat az emlékezésben előnyösen szerepelt. 
Az eredeti ingeregyüttes egy részének jelentkezése elégsé-
ges volt a teljes emlékezeti kép megjelenéséhez. 

Az I.  felmérés  'is a III. felmérés között a teljesitmény 
csökkenése a kísérleti osztályban 14 A, a kontroll osztály-
ban pedig 3o A. A különbség 16 A, a kísérleti osztály javá-
ra. 



A felejtés a kontroll osztály teljesitményében az állati 
és a növényi sejt fc"i részeinek felcseréléséből adódik. E jel- 
lemző hiba a III. felmérés alkalmával a  sejthártyánk sejtfal-
lal való felcserélésében és a szintestekenek állati sejt ré-
szeként történő feltüntetésben nyilvánult meg. kind a két hi- 
ba forrása visszavezethető 8,7-11NM elegendő szemléleti anyagon 
nyugvó fogalm-differenciálás hiányára. E feladatot teljeseb- 
ben sikerült megoldani a kísérleti osztályban i ahol a mozgó és 
dia-filmek-alkalmazásával sikerült eredményesebben rögziteni 
az állati sejt fő részeit. 
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2.   EREDMÉNYLAP 

AZ 

EGYSEJTU  ÁLLATOK  MOZGÁSARA VONATKOZÓ ISiERETEKROL 

kisérleti 	kontroll 
osztály 

teljesitménve 
I. felmérés 82 % 82 % 

II. felmérés 85 % 75 % 

•••••111.1. 

	1 

82 % 82' 	 85% 75%  

I. felmérés 	 II. felmérés 
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I. felmérés: 1964. nov. 3o. Hogyan mozog a papucsállatka ? 

II. felmérés: 1965. jan. 27. Hogyan mozognak az egysejtü 
állatok ? 

A feladat megoldásához néhány egysejtü állat konkrét is-
merete szükséges, mely alapján bekövetkezhet a II. felmérés-
ben igénylet altaldnositás. Az  általános  iskolai tanterv e-
lőirja " a gerinctelen ... állatok mozgásszervei " ismere-
tét. /Altaldnosiskolai Tanterv 464. old./ Az egysejtü ál-
latok közül a 6. osztályban a paticsállatka életmódja és 
testalkata szerepel megtanitandó anyagként. !i.m. 462. old./ 
Ez csak a csillóval történő  helyváltoztató  mozgás absztra-
hálásához nyujt lehetőséget. Ezért vált szükségessé az  óri-
ás  amóba-7plazmaáramlás/ és a zöld szemes ostoros /ostor/ 
helyváltoztató  mozgásának ismertetése. Ezen ismeretek elsa- 
idtitásához-a kisérleti osztályban e mozgásfolyamatok bemu-
tatására-megfelelő képianyag, pergőfilm állt rendelkezésre, 
melyek szemléletes formában érzékeltetteica valóságos mozgást. 
A kontroll osztályban a szóbeli leirdshoz kapcsolódó  magya-
rázó  rajz-és-a tankönyv 69.  'ábrájának  szemléltetése nyui-
tott  segítséget.  Ezen szemléltetési mód csak egy adott  álla- 
pot  bemutatására volt alkalmas. Hiányzott az életszerüség, 
a mozgás. 

Az igényelt felelet az első felmérés alkalmával a csilló-
val történő mozgásra g konkrét  állatra  vonatkozóan, a II. fel-
méréskor az.egysejtü  állatok  mozgásformáinak felsorolására 
vonatkozott. 

Az eredmény elemzése: 
• 

Az  eredmény  mindkét osztályban jónak mondható. Az I. fel-
mérés alkalmával mindét osztály 82 ci'-os  teljesitményt nyuj-
tott. A II. felmérés során a kisérleti osztály eredménye e-
melkedő 74-  3  V, a kontroll osztályé csökkenő 7-3 %/ tenden-
ciát mutatott. A két felmérés eredményében, a kisérleti és 
a kontroll osztályéban az ismeretszerzés folyamatában  megnyil-
vánuló  érzékelésbeli különbség tükröződik. 



-  112 - 

'.L.- dekes jelenség a kísérleti  osztály teljesitményének nö-

vekedése a feleiltés hatásával szemben. Ennek oka aze hogy a 
vetités során az egysejtU  állatok méreteire, életmódjára vo-
natkozó érzékletek érdéklődésiiket a szabad szemmel nem lát-
ható világ iránt felkeltették. /Letkori sajátosság isl/ Az 
osztályban közkézen forgott a " Bacillusvadászok " cimU, a 
kdatók életével, munkásságával foglalkozó könyv, melyből az 
egysejtU állatokra vonatkozóan igen sok uj ismerethez ju- 
tok  a tanulók. Ebben az esetben az oktatófilm az érdeklő-
dés felkeltésével inspirálta a tanulókat az ujabb ismeretek 
megszerzésére. 
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3. EREDiiii,NYLAP 

KULSÓ  S  BELSŐ VÁZ ISIALiETiaE VONATKOZÓAN 

kisérleti 	kontroll 
osztály 

teljesitménye 

I. felmérés 77 % 65%  
II 	, felmérés 79% 68%  
III. felmérés 85%  66%  

.••••■•••■•••••■•••.....7 

77 	65 79% 68% 	' 85 %  66%  

II. felmérés 	III. felmérés I. felmérés 
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I. felmérés: 1964. nov. 30. ird a különbség a gerinces és a 
gerinctelen állatok izmainak 
tapadási helye között ? 
/11 felmérés alkalmával szóbeli-
leg kiegészitettem a kérdést 
A gerinctelen állatok körét 
szükitettem, "a szildrd test-
vázzal rendelkező gerinctelen" 
állatokéra. 

II. felmérés: 1965. jan. 27.  ii jellemző az izeltlábu állatok 

izomzatára, eredés és tapadás, 
valamint mükbdés alapján? 

III. felmérés: 1965. mái. 31. idben különbözik a külső és a 
belső testváz egy4lástó1? 

A feladatok megoldásához a szilárd külső és belső testvázzal 
rendelekező állatok izommozgásának ismerete szükséges. Az I. 
felmérés alkalmával az izeltldbu és a gerinces állatok  imai 
tapadási helyének /kitinváz belső falához, illetve a csotváz-
ra/; a II. felmérésben a tagolt izmokmik, a III. alkalommal 
a testváz anyagának, elhelyezkedésének, az izomzattal való 
kapcsolatának ismeretét igényeltem. 

Az eredmény jellemzése: 

Az I. felmérés alkalmával a kisérleti osztály teljesitmé-
nye 77 . A—os volt, a kontroll  osztályé 65 iL-os. AAistancia 
12 A volt. A.felmérés során helyes és tyljes feleletet adott 
a kisérleti osztályban a tanulók 39 	a kontroll osztály- 
ban lo cA-a  a  tanulóknak. 

A II. felmérés eredménye mindkét csoportnál a teljesit-
mény  növekedését rögziti. A külöitség is némileg /1 'A-ka1/ 
csökkent. A feladat kérdése az előbbihez képest szükebb, 
konkrétabb volt. Csak az izeltlábu állatok  mozgásszerveinek 
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ismeretét igényelte. Ez a felmérés igazolta azt a feltevése-
met, hogy a belsőváz , valamint a belsőváz és az izmok közöt-

ti kapcsolat helyes ismeretének  hiánya  okorta a kontroll  osz- 

tály  gyengébb  eredményét. 

A III. felmérés eredménye igen eltérő teljesitményt iga-
zol. A kisérleti  osztály eredménye további emelkedést mutat 
/ 85 A I,  akontroll  osztályé lényegében az I, felmérés 
szintjén mozog. / 66 /L /. A distancia 19 %-ra fokozódott, 
mely igen jelentős. 

E vizsgálat igen élesen bizonyitja az oktatófilm alkal-
mazásának előnyösségét. A feladatok megoldásához szükséges 
ismeretek elsalátitásának lehetősége mindkét osztály tanulói 
részére a tankönyvben azonos módon adott volt. Az ismeret 
anyagnak  az órán történő feldolgozásában, az  oktatási esz-
közök alkaimazásában eltérés volt. A kisérletiosztályban 
felhasLálásra került oktatófilm trükkrajzai, a valóságos 
mozgást bemutató képei érzékletesebb emlékkép kialakulását 
tették lehetővé a külső és belső testvázról i  az izmok tapa-
dásáróli-a-különböző állatok mozgásáról. Ezt - a-kontroll osz-
tály magyarázó rajza és az előzetes megfigyelésre támaszko- 
dó oktatás nem tudta pótolni. 
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4. EREDIAtNYLAP 

TfiliADASRA tS VPLIKEZiáSRE VONATKOZÓ ISMERETEKROL 

kisérleti 	kontroll 
osztály 

teliesitménye 

II. felmérés: 	86 % 	 85 % 
III. felmérés: 	85 A 	 80 % 

	

86 % 85 % 	85 % 8o % 

	

II. felmérés 	III. felmérés 
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II. feliérés: 1965. jan. 27. it jelent a rejtőszin és az 
alakutánzás ? 

III. felmérés: 1965.  mái. 31. Ielyek az állatok támadó és 
védekezőnfegyvereik" ? 'idnde-
gyikre in jellemző példát ! 

A feladtok megoldásához igényelt ismeretek elsajátitása 
szoros kapcsolatban van az alőző évek ahyagával. Az 5. és 
a 6. osztályban igen sok esetben elemezték a rejtőszin és 
az alakutánzás lényegét és jelentőségét. Az egyes állatok 
megismerése során az életmód, a szervezet felépitési, mükö-
dési egységben történő  feldolgozása számtalan alkalmat nyuj-
tott a támadásra ás a védekezésre alkalmas szervek megis-
merésére. 

Ilyen előzmények után reális a felmérésben található igen 
jó teljesitmény. A kisérleti és a kontroll  osztály eredmé-
nyénak összehasonlításában azonban eltérést  találunk.  Ez az 
eltérés a kisérleti osztály javára a III. felmérés alkalmá-
val + 5 	..Ez a különbség igazolja az oktatófilm használtá- 
nak előnyét, még az ilyen jelentős előismeret esetében is. 
A film témája lehetőséget nyujtott arra is, hogy egy adott 
témához / az  óriáskígyó és a  leopárd  harca / kapcsolódva , 
annak konkrét élményanyagára támaszkodva végezzük el a  tá-
madással és a védekezéssel kapcsolatos általánositásakat. 
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EREDMiNYLAP 

A 

BORIZOMTOMLÓ MUKWASLRE  VONATKOZÓ  ISMERETROL 

kisérleti 	kontroll 

osztály 

teljesitménye 

felmérés 74 '12 	70 % 

74 % 70 % 
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I. felmérés: 1964. nov. .1.)o. ki jellemző a földi giliszta 
mozgására 

A feladat megoldásához a férgekre jellemző hőrizomtömlő 
felépitésének és müködésének ismeretét igényeltem. 

A  féregszerű  mozgás elemi fogalmával már az 5. osztályban 
megismerkedtek a tanulók. E fogalom bővülése következett be 
a 7.  osztályban  a  féregszerű  mozgást létrehozó bőrizomtömlő 
feléi:itésének és müködésének ismeretével. 

A kisérleti  osztály javára  jelentkező * 4 io-os telflisit-
mény-többlet az oktatófilm alkalmazásának tudható. A kisér-
leti  osztályban pergőfilmen látták a tanulók a földi gilisz-
ta  féregszerű mozgását, a bőrizomtömlő felépítését és  mű-
ködését.  A témát záró összefoglaló órán a földi giliszta 
féregszerű mozgását, és a bőrizomtömlő felépitését és  mű-
ködését ábrázoló hurokfilm került vetitésre, melyet szük-
ség  szerint többször  is vetitettem folyamatosan. A termé-
szetben készült feltétel és a filben alkalmazott trükkrajz 
egységben, szemléletes módon nyujtott logikai összefüggést 
a felépitésről és müködésről. Ezt ilyen formában a kontroll 
osztályban nem tudták érzékelni a  tanulók, Hiába szemlél-
ték  a földi giliszta mozgását a valóságban, a-bőrizomtömlőre 
vonatkozó magyarázó rajz csak egy maghatározott állapotot 
tüntetett fel i  mely  nem azonos  értékű  a szerkezet és mozgás 
dinamikus egységével. 
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ER DMÉNYLAP 

HAL MOZGÁSÁRA  VONATKOZÓ ISIERETROL 

kisérleti 	kontroll 

osztály 

teljesitménye 

III. felmérés 	76v' 	7O'  

76'  70 % 



III. felmérés: 1965, mái. 31. iiféle szerepük van a hal uszó- 
inak u mozgásban ? 

A feladat megoldásához a farokuszó és a többi uszók dii-
ferenciáltlhelyváltoztató, egyensulyozó/ mozgásának ismeretét 
igényeltem..Ezeket az ismereteket a tanulók részben a 6. , 
részben a 7.  osztályban sajátitották el. 

A  felmérés tanulsága  szerint a kisérleti osztály teljesit-
ménye 6 A-kal magasabb a kontroll  osztály tanulóinak eredméR 
nyénér. A két  osztály teljesitménye közötti különbség foko-
zottabb mértékben tárul fel, ha a teljes és helyes feleletet 

adó tanulók számát hasonlitjuk össze. Ilyen feleletet adott 
kisérleti  osztályban  a tanulók 3o 7;-a. A kontroll osztály-

ban hasonló.szintü feleletet adott a tanulók 14 %-a. Á dis-
tancia 16 -/;. E nagy különség ismételten az oktatófilm haté-
konyságát igazolja. 
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EREDMÉNYLAP 

A 

NYUL, A KUTYA ÉS A MAJOM ÉLETMODJA 

És kOZGASA KOZOTTI OSSZEFUGGÉS 

ISMERETÉROL 

II. felmérés 

kisérleti 	kontroll 

osztály 

teliesitménye 

46% 	36 % 

_36% 

II. felmérés : 1965. ian. 27. Miféle összefüggés van a nyul, 
a kutya, a majom életmódja és 
mozgása között ? 

46%  
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E feladatot a többi felméréstől elkülönitve kezelem. E-

redményét  a  teljesitményi összesitőbe nem számitottam be, 
mert ennek bizonyos kontroll feladata volt. Az előzményei a 
többi felmérési feladatoktól eltérő volt. A kisérleti és a 
kontroll osztályban az oktatófilm azonos meal felhasználásá-
val, azonos feltételeket teremtettem /egyes 1., 7., és 8. 

jegyzőkönyví. 

A film vetitése előtt az eltérő környezetben 616 madarak 
mozgásszerve, környezete és életmódja közötti összefüggést 
konkrét példákon ismerték meg a tanulók. Ezt követte az "Ál-
latok mozgása " c. filmből az emlős  állatok mozgásközbeni 
bemutatása. Ezek közül kiemeltem a nyul, a kutya és a majom 
mozgását, környezetét, és életmódját bemutató részleteket. 
A képek  alapján  az előzőekhez analóg módon, önállóan kellett 
feldolgozni a tanulóknak az anyagot. A felmérést megelőzően, 
az anyag feldolgozásától kezdive az ellenőrzés témájaként 
ez a részlet nem szerepelt. 

A kisérletnek ez a pontja arra vonatkozott, hogy az oktató 
filmek megtekintése  alkalmával szükséges-e a figyelmet irá-
nyitani ? 

Ez a felmérés igazolta, hogy szükséges a tanulók figyelmét 
irányitani a lényegre, mert az elért 50  '-os eredmény a vizs-
gálat során a legalacsonyabb teljesitmény. 

A felmérés azt is igazolta, hogy az-oktatófilmek előző 
alkalmazásának eseteiben a tanulók valóban nem passziv be-
fogadói voltak : az anyagnak, hanem az oktatás folyamatáhák 
tiktiv részesei. Á képek szemléliziésével aktiv pszichológiai 
tevékenységet végeztek. E tervszerüen vezetett folyamat ha-
tására a tanulók jártasságot szereztek az ismeretek önálló 
feldolgozására !megfigyelés, elemzés, összefüggések meglá-
tása, általdnositásnak itélet formájában történő megaillapi-
tása, emlékezetbe rögzités, stb./ . Ezt igazolja a felmé-
rés eredménye,ahol a kisérleti osztályban a tanulók telje- 
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sitménye 10 A-kal haladja m(-) az előző évek eredménye alap-
ján jobb képességű kontroll osztályt. 	teljesitménA a kisér- 
leti osztály tanulóitól igen pozitivnak tartom. Az oktató- 
filmnek az oktatási folyamat szerves részeként, különböző di-
daktikai feladat megoldásaként történő felhasználását is iga-
zolja az előbbi kisérlet a folyamatos vetitésekkel szemben. 
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KIEGi,SZITG  VIZSGÁLAT  
IIIIN-/■■■■•■■■••■111.... • 

vizsgálat keretében az oktatófilmek didaktikai aspektu-
au  vizsgálata  került előtérbe. Kiinduló pontja e vizsgálatnak 

az a feltevés volt, hogy az oktatófilmeknek i mint oktatási se-

gédeszközöknek az oktatási folyamatban való felhasználása i-
gen különböző jellegü lehet. Az oktatási folyamatban elfog-
lalt helyük alapján csoportosithatók. E kategóriák jellemző 
jegyekkel rendelkeznek, melyeknek elemzése és általánositása 
alapján feltárhatók és samxgkx kiemelhetők a meghatározó 
jegyek. 

A vizsgálat adatgyüjtésből, azon alapuló elemzésből, az 
almalucabilia auonosságok kiemelését követő általánositásból 
állt. Az adatgyüjtés két tanévre kiterjedő időszak volt, mely 
során 68 órán / a megtartott órák 25 A-án  / alkalmaztam okta-
tófilmeket. A  vizsgálat  kiterjedt az  általános  iskola felső 
tagozatának minden osztályára. 

A vizsgálat során felhasznált oktatófilmek osztályonkint 
csoportositva a következők voltak: 

5. osztály 

1965. 	I. 25 ,  Galambboncolás  
II. 16, Kacsatenyésztés 

18.  Nagyüzemi  tyuktenyésztés. 
Korszerű  csibenevelés. 

III. 2. Az  állatok  mozgása IV. 
23. A házilégy 

Az állatok mozgása II. 
30. Az állatok mozgása II. 

IV. 1, Tavaszi minkák a kertben. 
27. Állatok  mozgása  I. 
29. Virágok megporzása 

V. 4. Cserebogár 
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V.  18. A házi méh 

IX. 28. Csonthéjas termésü gyümölcsfák 
30. Almamoly 

X. 12.  Peronoszpóra 
15. Szőlőtermesztés 

Szőlőmüvelés 
19, Gyümölcsfák ültetése és gondpzása 
22, Zöldségfélék termesztése 
30. Háziállataink 

osztály 

1965. 	I. 26. Halboncolás 
28. Halfajaink 
31. Ponty tenyésztése 

II. 	8. Béka boncolása 
17, Vizek növényvilága 
24, Nyirfatermesztés 

III, 24.  Állatok mozgása II. 
IV. 21. Legelők 

Javitsuk meg legelőinket 
28, Gabonafélék termsztése 

V. 3. Let a lucernásban 
Lucerna 

IX. 16. Kapásnövények termesztése 
A kukorica kártevői 

24. Burgonya 
X. 	15. Az erdő élővilága 

29, Nyitvatermő növények 
XI. 	5. Zuzmók és mohák 

Harasztok 
lo, Sampiongomba 

XII. 15. Baglyok 
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7. 	osztál y 

	

1965. 	I. 13. A béka fejlődése 
18.  Ivadékgondozás  a halak világában 
27 . A talaj élővilága 

II. 8, A tulaj szerkezete 
15. A szántás szabálya 

Egy nap a tangazdaságban 
17. Az istállótrágya kezelé$e 

Műtrágyázás 
22. Aljtrágyázás 

III. 3. Növényi sejtek és szövetek 
17. Iövények gyökértáplálkozásai 

A  szár és gyökér fejlődése 
22. hajtások és szárak 
24. Növények levelei 

IV. 26, Növények asszimilóciója 
28, A növények lélegzése 

V. lo, Virágok megpozása, megtermékenyitése. 
12. Növények ivartalan szaporádása. 

IX. 28, Elefánt 
X. 5. A berlini állatkert 

19. Budapesti állatkert 

	

8. 	osztály 

	

1965. 	I. 2o, Szemtől, szembe 
II, 25, AzAntudat határán 
III, 2, Valóság és  álom 

V. 4, Védekezés a járványok ellen 
6. Láthatatlan ellenségeink 

13. killiók védelmében ! 
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VII. KÖVETKEZTETk,  S 

A VIZSGÁLAT MEGALAPITASI 

vizsgálat során  felhasználtam 8o cktatófilmet. Kiterjedt 
a vizsgálat 75 tanitási órára. Az eredmény vizsgálata során 
elemeztem 64 tanuló 816 feleletét, teljesitményét. 

A végzett vizsgálatok eredményének összegezéseként bizo-
nyos általánositások vonhatók le. Ezen általdnositások bár-
mennyire is tudatos tervező munkán alapuló kisérletek ered-
ményeinek összegezése alapján születtek meg, iégsem tekint-
hetők addig  általános érvényü megállapitásoknak, amig szé- 
14örben végzett hasonló vizsgálatok eredmélReinek azonos-
sága nem igazolja azokat. Ezen  vizsgálat eredményei, mint 
részeredmények hozzájárulhatnak a figyelemnek az oktatófilm 
alkalmazására való irányitásához és az ezzel kapcsolatos vizs-
gálata:helyes módszerének kialakitásához. 

A  vizsgálatok igezolyk, hogy az oktatófilmet korszerü és 
modern oktatási eszköznek kell tekintenünk, mely alkalmazása 
elősegiti a hatékonyabb oktató munkát. Az utóbbi időben e-
gyesek csupán az iskola-televizióra szükitik le a korszerü 
oktatási segédeszközök fogalmát. Kétségtelen tény, hogy az 
iskola-televizió alkalmazása és hatása az országban lénye-
gesen nagyobb,mint az oktatófilmi. ia már sokszorosa az is-
kola-televizió adását felhasználó pedagógusok száma az ok-
tatófilmet alkalmazókénál, Be lényegében az iskola-televi-
zió az oktatófilm  alkalmazását valósitja meg országos mé-
retekben. Adásának jelentős részét az oktatófilmek össze-
vágott részletei alkotják. Azonban az iskola-televizió a-
dásainak felhasználási módja és eredményessége előnytele-
nebb az oktatófilmeknek közvetlenül a tanitási órán történő 
felhasználásánál. 
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Megállapitásaimat a következő kérdések köré csoportositom: 

A./ Az oktatófil alkalmazásának hatékonysága 

B./ Az oktatófilm alkalmazásának technikai problémái 

C./ Az oktatófilmek tartalmi kérdései 

D./ Az oktatófilmek nevelőhatása 

E./ Az oktatófilmek  felhasználására  vonatkozó néhány 
módszertani megállapitás 

F./ Az oktatófilmek didaktikai aspektusu vizsgálata 



A 
a• 
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AZ OKTATóFIIII ALKALLAZÁSÁNAK HATIKONISAGA 

Az oktatási eszközök a tevékenységekhez hasonlóan önmaguk-
ban semlegesek.  Pedagógiai értéküket felhasználásuk célja és 
módja határozza meg. E megállapitás az oktatófilmre imint ok-
tatási eszközre is érvényes. Az oktatófilm tartalma. az  okta- 
tásban betöltött szerepe határozza meg létjogosultságát, e-
redményességét, és pedagógiai értékét. 

Az oktatási folyamat és benne az  oktatási  eszközök haté-
konyságának mértéke a tanuló. A hatékonyság legdöntöbb mér-
téke a tanuló ismerete. A tanár  munkája  az oktatási folya-
matba4 az ismereteknek a tanulókkal történő feldolgozása, 
a tanulók ismereteinek,giártasságainak,  késségeinek ellenőrzé-
s láncolatából áll. E tevékenységre hatással van a tantervi 
követelményeken alapuló didaktikai feladatok mellett a tanu-
ló, a maga életkori sajátságaital, köztük ismereteinek meny-
nyiségével és minőségével. 

Ezen ismeretek mennyisége és minősége az  oktatás folyamán 
alakult ki. Indokolt tehát az  oktatófilmek alkalmazásának  ha-
tékonyságát a_tanulók ismeretén lemérni. Az ismeretek meglété-
re vonatkozó mászletes felmérésen alapuló megállapitásokat, 
az eredménylapokon és a  hozzájuk  kapcsolódó elemzésekben rög-
zitettem /1. lo4 - 124/ 

Az átlagos teljesitmányt a három felmérés adatai alapján 
készitettem. Nem vettem figyelembe a II. felmérés 4. felada-
tának adatait, mivel azok előzményei a kisérleti és a kont- 
roll osztályban azonosak voltak. / 1. 7. sz. jegyzőkönyv 2/d. 
és a 8. sz. jegyzőkönyv 2/d. pont./ 
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ERED141; NYLAP 

AZ  

ÁLTALANOS TELJESITIatNYROL 

83 '% 1'  79 % 

I. felmérés  

86% 	8C , 72%  

II. felmérés 	III. felmérés 

A felmérés összesitett átlaga: a./ kísérleti osztály: 81 % 
b./ kontroll osztdly.  : 77 % 

A kísérleti osztály teljesitménye 4 %-kal magasabb. 

idndkét osztály_teljesitménye igen jó. Az eredmények  iga- 

zolják, hogy a gyengébb képességü, kevésbé szorgalmas kisér-
leti osztályban az oktatófilm alkalmazásával jobb teljesit-
ményt lehetett elérni, mint a jobb itiiimink képességii 
kiváló szorgalmu kontroll osztályban. A vizsgálat igazolta, 
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hogy  hatékonyság tekintetében jobb eredményt tudunk elérni, 
ha a tanitási órákon az oktatás  folyamatában egyesitjük a 
vizuális és az akusztikus jellegű tevékenységet. Az eredmény- 
ben létezik olyan pszichológiai tényező is, amelyet  '-os ered-
ménnyel nem lehet kifejezni, amely az önálló ismeretszerzési 
tevékenység fejlődésében jelentkezik. E hatás csak részben 
nyilvánult meg a vizsgálat során. Fejlődőben van és teljes-
ségében a következő időszakban bontakozik ki. 

Az oktatófilm alkalmazásával a legjobb eredményt akkor 
értem el, amikor a jelenségeket a valóságban szemléltettem, 
azokat megbeszéltük és ezután az oktatófilm lényeget kiemelő 
segitségével jutottunk el az absztrakcióhoz és a következő 
órán  a legjellemzőbb részleteket filmről ujból felidéztük. 
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B./ AZ  OKTATÓFILM AIKAIMAZÁSÁNAK TECHNIKAI ERCBI4.,MAI 

1. A terem elsötétitése 

Az oktatófilm vetitésével kapcsolatos első kisérleti órá-
kon a vetités után szemégésről, szeikáprázásról panasz-
kodtak.a tanulók. / 1., 5. jegyzőkönyv./ Ennek oka fő-
leg a vetitett kép vibrálásában, a merev,  aránylag  kis 
terdletrt_összpontosuló viszonylag hosszabb ideig tar-
tó, egy pihntra irányuló nézésben keresendő, de az el-
sötétités mértéke is befolyásolja. 

Az erőss és megerőltető nézéssel járó  kellemetlen  ha- 
tásokat csökkenteni lehet / 7. sz. jegyzőkönyv /, ha a 
tantermet olyan mértékben sötétitjük el, hogy a vetitő-
vásznon keletkező képen kivül a teremben lévő  más tár-
gyak is felismerhetők legyenek. Ez lehetővé teszi a me-
rev nézés közben a szemizmok lazitását. A terem ilyen el- 
sötétitése keretekre szerelt papirlappal olcsón, és he-
lyes szervezéssel viszonylag gyorsan megoldható. 

2. A vetitővászon elhstiSrezése 

a./ A vetitővászon nem megfelelő magasságu elhelyezése is 
különböző panaszokat váltott ki a tanulókból. A "nyak-
merevség", "tarkófájdalom" / 1. sz. jegyzőkönyv / erre 
vezethető vissza. A vetitővdszon elhelyezésében a követ-
kező követelményt kell megvalósituni: 

A vetitővászon olyan magasan legyen elhelyezve, hogy 
az egymás mellett ülő tanulók számára takarás mentes 
képlátást biztositson, és az első sorban  ülő  tanulóknak 
se kelljen 15-2o ° 	meredekebb szögben nézni a ké- 
peket. 
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b./ A tanulóknak a vetitővászontól tulságosan közel vagy 

tulságosan oldalt való elhelyezése is növeli a szem ki-
fáradását. A vetitővászonnal szemben ülő tanulók távol-

sága a vetitővászontól  minimálisan  a vetitővászon magas-

ságának 3-5 szöröse legyen. Az oldalt ülő tanulók elhelye-
zése ugy_ történjék, hogy legfeljebb 50-6o 0-os elhejlds-
sal nézhessék a képet. / 1., és 7. sz.  jegyzőkönyv!. 

3.  A  vetités szakaszossága 

a./ Az iskolai  oktatás részére felhasználható filmek egy 
része tartalmi és formai  szempontból  nem az iskola köve-
telményeinak megfelelően készültek. Ezen filmek felhasz-
nálhatósága az iskolai oktatás folyamatában csak másod-
lagos jellegü. /Ezek készittezői: MOKP, F.M. 	/ 
Az iskolai_oktatás részére készitett filmek kölcsönzé-
sét az Iskolai Filmintézet biztositja. Ez az elsődlege-
sen iskOlai oktatófilm-kollekiió jelentős része 
a  régebbi tantervek alapján készult filmek. Az előbbi ok 
ős a Mandl -mint  oktatási  segédeszköznek az oktatásban 
betöltött szerepe indokolItá teszi, hogy egyes filmek 
vetitése ne  folyamatosan hanemszakaszosan történjen. 

A tamtalmi eltérőség pedig szükségessé teszi, hogy e-
gyes filmrészek ne kerüljenek levetitésre az órán. 

Ezen problémák áthidalására a szakaszos vetitést al-
kalmaztam. Technikai megoldása során a filmorsón a filsza-
lag között különböző szinü jelző paiJirokat helyeztem el. 
/ Fehér szinü a vetités megszakitását, piros szinü a 
fény kikapcsolásával a film  tovább pergetését - vakve-
titést - jdezted Az elhelyezett jelzőpapirok a film-
szalag menetei közül a megfelelő helyen kihullottak, 
jelezve a vetités folyamatosságának megszakitását. Igy 
lehetővé.vált az előre meghatározott részek tervszerü 
vetitése. 
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b./ Az oktatófilmek felhasználásával kapcsolatos cikkek a 
mozgófilmek előnyével kapcsolatban megállapitják, hogy 
"bármikor megállithatiák, megfigyelhetik" a képet. Á ki-
sérlet során több  ízben probálkoztam egy-egy kép alaposabb 
megvizsgálására a kép továbbitását megszekitani / a motort 
kikapcsoltam, a fény bekapcsolva maradt!,  ez  nem sikerült, 
mert  néhány másodperc alatt a film kiégett. Alkalmam volt 
mástipusu vetitőgépakkel is hasonló kísérletet végezni. 
Az eredmény azonos volt. Lehetséges, hogy a 56 mm-es fil-
mek vetitésére alkalmas gépek berendezésével ez a feladat 
megoldható, de az  iskolában általánosan használt vetitő- 
gépekkel nem. 

c./ Igen eredményesen tudtam használni  az adott didaktikai 
feladat meLoldására a kistrlet során a hurok-filmeket. 
/ 11. sz. jegyzőkönyv. / A hurokfilmek egy-egy ismeret 
lejellemzőbb' egy-két  jegyét tartalmazza. Terjedelme 2-lo 
m.  Vetítési  időtartama 12-6o mp. Folyamatos vetitése lehe-
tővé tette egyes fogalmak ismételt megfigyelését és alapos, 
részletes elemzését. 
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C./ AZ OKT TőFILLEK TARTALO KaDLEI 

Az oktatófilmek az oktatás folyamatában való felhasználása 
a pedagógiai követlmények sorozatát támas*a az oktatófilmek-
kel szemben. Ezek a követelmények egymással szervesen  össze 

fiknek, egymástól nem szigetelhetők el. Az oktatófilmek ered-
ményes felhasználásának feltétele ezen követelményeknek e-
gyüttes hatásának érvényesülése. 

1. Az oktatófilm és az élőanyag szemléltetésének viszonya 
NM= SONO 

A lo-14 éves tanulók  számára  a film nem a valóság ilyen 
vagy olyan  tükrözését  jelenti, hanem sagát a valóságot. Amit 
lát, azt valóságként elfogadja és annak megfelelően reagál 
rá. / Az izeltláb izomzatának  eredés i% és tapadási helyeit, 
valamint az  izmok  elhelyezkedését és müködését bemutató 
trükkrajz vetitése után a szünetben azon vitatkortak a ta-
nulók,_hogy a valóságban "olyan gyors lehet-e az izmok nö-
vekedése", mint ahogy a filmen láttAk, vagy nem eredeti fel-
vétel, hanem rajz ábrázolta az izmok növekedését és milködé-
sét./ 

Bár a film a természet reprodukálása és a filmet tényként 
fogadják el a tanulók, mégsem tekinthetjük a filmet kizáró-
lagos  eszköznek  a valóság bemutatásában. iUem helyettesithe-
ti az élőanyag szemléltetését olyan esetekben,amikor azok 
bemutatására mód és lehetőség van. Azonban a hosszabb ideig 
tartó folyamatok. az  időben és térben távollevő tények bemu-
tatásával, a természetben szeklélt jelenségek lényegének ki-
emelésével, a  magyarázó trükkrajzok képzeleiet és értelmet 
mozgató erejével bizonyos szempontból többet nyujthatn4, 
mint az élőanyag szemléltetésének lehetősége. 

Az oktatófilmek között találunk olyanokat, amelyek egy-egy 
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téma teljes szemléltetési  anyagát tartalmazzák. Ez a tény az 

oktatófilmet felhasználó pedagógust csábitja . arra li hogy a va-

lóság szemléltetését, hanyagolja el, és a tény-bemutatást ho-
mogén módon csak az oktatófilm segitségével oldja meg. Ennek 
megvalósulása az oktatás szempontjából igen hátrányos lenne, 
mert az oktatófilm bármennyire is a valóságot tükrözi vissza, 
az élőtermészet bemutatását csak kiegészitheti, pótolhatja 
szüks4p,zerint. 

A természet jelenségeinek megismerése megköveteli, hogy 
ahol erre lehetőség van i a valóságot a maga eredetiségében 
vizsgáljuk. Az oktatófilm a vizsgálathoz sajátos eszközeivel 
csak segitséget nyujthat. Eredményesebbé teheti a munkát o-
lyan esetekben, amikor térben és időben az óra keretei között 
nem figyelhetjük meg a jelenséget, amikor a képi anyag segit-
ségével esetleg magyarázó vagy trükkrajz alkalmazásával e- 

lőmozditja a.terméstet jelenségének gyorsabb és hatékonyabb 
megismerését. 

Tehát az élőanyag természetben történő bemutatása és az 
oktatófilm szemléleti anyaga egymással szerves kapcsolatban 

van, egymást•kiegészítik. Felhasználásukat a didaktikai fela-
datok határozzák meg. 

2./ Az oktatófilmekkel szemben támasztott tantervi követelmény 

A játékfilmek alkotói általában arra törekednek, hogy a film 
a maga képszerüségével közölje a mondanivalóját. Akkor tekin-
tik  jónak  a filmet, ha szöveg nélkül a kepi hatások alapján 
is érthető, ha kielégiti a filmszerüség követelmén: y ét. 

E 

 

meghatározás vonatkozik az oktatófilmekre is azzal a ki- 
egészitéssel, hogy a pedagógiai követelményeknek is feleljen 
meg. 

Az oktatófilm alkot4nak nemcsak "filmesnek" hanem"P eda-
góusnak " is kelli lenni. Nemcsak a  filmalkotás  titkait kell 
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ismernia, hanem a pedagógiai igényeket is. Csak megfelelő 
szaktárgyi és pedagógiai  ismeretekkel rendelkező for_gató- 
könyviró, operatőr,  rendező  alkothat  értékes oktatoriimet. 

A pedagógiai kövdelmények előtérbe helyezik a tantervi 
megkötöttséget. Az adott osztály meghatározott tantervi kö- 

vetelményét elégitse ki.  Ennek  az igénynek a jelenleg for-
galomban levő filmek csak részben tesznek eleget. Tudom, 

hogy a felszabadulás klőtti tantervek viszonylag stabilab-
bak voltak. Hosszabb ideig voltak érvényben és 4z esetleg 
bekövetkezett módositások nem voltak alapvetőek. A felsza-
badulás óta erőteljesebb volt a tantervi  fluktuáció, mely 
lényeget érintő, alapvető  változásokat eredményezett. /Pl. 
biológiai anyag igen eltérő  strukturális változást 'alit az 
egyes tantervekben./ Az  aránylag  költséges oktatófilm-gyár-
tás nem követhette azonnal ezeket a változásokat. Azonban a 
meglévő anyagnak a tantervi anyaghoz való illesztését, meg 
lehetett volna oldani. mivel csupán ez technikai, vágási 
probléma. 

A jelenleg használatban lévő oktatófilmek.egyik lényeges 
problémája, hogy universalitásra törekszenek. Iparkodnak 

kielégiteni mind az  általános  iskola, mind pedig a középis-

kola igényét. E kettősségből következik, hogy maradéktalanul 
egyik iskolafaj igényének sem tudott eleget tenni. A kettős 
jelleg az oktatófilmet falhasználó pedagógus számára jelent 
többlet munkát. A felhasználást megelőző többszöri vetités 
eredményeként kell megismernie a film  anyagát, azonositania 
kell a tantervi előirásokkal, meg kell határoznia a film 
felha.,:ználható részleteit és ki kell dolgoznia az igények 
nek megfelelő szakaszos vetités technikáját. 

E sokrétd és igényes munka előfeltétele a jelenleg for-
galomba lévő oktatófilmek eredményes felhasználásának. Nagy 
segítséget jelentene, ha az iskolai Filmintézet e munka egy 
részét központilag elvégeztetné. Felülvizsgáltatná a jelen- 
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lcgi filmállományát és elvégeztetné a filmek egyeztetését az 

állildnos iskolai és középiskolai tantervekkel. A nem megfe-
lelő részleteket vágással távolitsák el a filmekből. E mód-

szerrel a jelenlegi egységes anyagot nemcsak cimszerüleg, - 
ahogy ez jelenleg van - hanem tartalmilag is általános és 
középiskolában felhasználható anyagra bontaná. Követelmény-
ként lehetne tklasztani, hogy az egyes iskolatipusok szá-
mára olyan ismereteket nyujtson az oktatófilm, amelyekhez a 
tanulók a szükséges alapismeretekkel rendelkeznek i és csak 
azokat ai ismereteket nyujtsa / amelyeket az iskelatipusnak 
megfelelő tanterv igényel. 

Felmerült,a_vizsgálat közben a hurokfilm alkalmazásának 
igénye. / 11. sz. jegyzőkönyv./ A jelenlegi filanyag felhasz-
nálásával lehetne ilyen hurokfilmeketi:késziteni. Egy-egy hu-
rokfilm 2-lo m hosszusdgon egy-egy lényeges tényanyagot  tár-
na  fel. A folyamatos vetités lehetősége a  korszerű oktatás 
igényét elégitené ki. 

Ezen _filmek.előállitási költsége nem lenne magas, mivel a 
jelenle g _meglévő filmek felhasználásával, azok részleteiről 
kellene másolatokat késziteni. A  kópiákat esetleg az isko-
lák meg•s-vándrolhatnák t és idővel az iskoláknak a- dia-fil-
mekhez hasonlóan a hurokfilmekből is megfelelő készletük len-
ne, ielyek az iskolatipus szükséges és leglényegesebb anyagát 
tartalmaznák. E készlet megoldaná  az igénylés és szállitás 
ma még meglévő  problémáit. Lehetővé tenné a mindig aktuális, 
tervszerű felhasználását ezeknek a filmeknek. 



-14o- 

D./ AZ OKTATOFILUK NEVELOHATÁSA 

Az iskolával szemben támasztott  társadalmi követelmény 

igényli, hogy az iskola necsak ismereteket közöljön, hanem 
neveljen is. Ne csak tudást nyujtson, hanem a szocialista 
emberformálás munkájában  z vegyen részt. E társadalmi igény 
vonatkozik az iskolában pedagógiai eszközként felhasznált 
oktatófilmre is. 

Az oktatófilmek nevelőhatásának vizsgálata nem képezte ki- 
sérletem és vizsgálatok tárgyát. A problémát inkább csak 
nagy vonásaiban kivdnom jelezni. 

Az oktatófilm nevelőhatásának egyik igazolásaként emu-
tern meg "Az óriáskigyó és a leopárd harca" c. oktatófilm 
vetitésével kapcsolatos tapasztalatomat. A vetitést követő 
szünetben a tanulók többsége igen agressziven viselkedett. 
Több tanuló  társára  ugrott, "az áldozat" nyakát ujjaival 
átfogta. "Kigyóat és "leopárd"-ot játszottak. A film cse-
lekmenyeimég ha az az állatvilágban is játszódik le, igen 
nagy hatással van a gyermek érzelmi világára. A vetités i-
dején is körmét rágó, kezét tördelő, szomszédja kezét szo-
rongató tanulót lehetett megfigyelni, amikor a filmen az 
oriáskigyó_kiszabadult és a többi állat rémületében vé-
dekező mozgást végzett. Az egyik tanuló önkénjzelenül felug-
rott a helyéről, a másik durván rákiáltott. A feszült ideg-
állapot  "lereagálása" nyilvánult meg ezekben a cselekedetbkft 
ben. Kétségtelen, hogy a részleteiben lejátszott állatharc, 
a létért való küzdelem hosszu ideig megmarad emlékezetükben. 

A tanulók tehát aktivan részt vettek a film cselekményé-
ben. Ezt igazolja a tanulók fent emlitett magatartása is. 

Az oktatófilmek nevelőhatása igen változatos. Hatásuk a 
személyiségformálás különböző területeit érifthetik. Haté-
konyságát befolyásolhatja a film szerkezete, tartalma, szö-
vege, zenéje. A hatást növelheti vagy csökkentheti az oktató- 
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filmek alkalmazása folytán kialakult pszichológiai és peda-
gógiai  szituáció.  Tehát az oktatófilmek nevaőértékét be-
folyásolja az oktatófilm összbenyomása és az a körülmény l a-
melynek  a  keretében ezen élményanyagot szerezte a tanuló. 

Az oktatófilmek a valóság jelenségeit mutatj4k be. A je-
lenségek milliöi azok l amelyek a nevelés szempontjából szá-
munkra.jelentősek. Ezeknek kell tiikrözni  társadalmi éle-
tünket. Óvakodni kell  azonban  a kétes értékü, erőltetett po-
litikai neveléstől. /pl. Eük. "Gyógyitható a tbc" / 

A tanulók értelmi erőinek fejlesztését segiti elő az ok-
tatófilm  azzal, hogy  a film nézése közben aktiv értelmi te-
vékenységre-kényszerülnek az ok és az okozati összefüggések 
felismerésével. 

Jelentős az érzékszervek fejlesztésére gyakorolt hatás is. 
A látási és hallási analizátorok a hangos oktató-film nézése 
közben jel-ntősen fejlődnek. 



-  142 - 

E. AZ OKTATOFILIkIEK FELHASZNÁLÁSÁRA  VONATKOZÓ 

NtaNY YODSZERTANI MEGÁLLAPITÁS 

Az előzőekben már érintettem a firSzerüség, a képpel tör- 
ténő kifejezés igényét. E követelmény "filmes" megfogalmazása 
szerint "Altalában akkor jó a film,ha nem kell semmilyen ma-
gyarázat, minden kockája önmagáért beszél". Ez a megállapitds 
vonatkozhat a játékfilmekre. Kielégítheti a játékfilmmel kap- 
csolatos igényt. Pedagógiai szempontból azonban nem helyes, 
ha előkészités, megbeszélés, tanári magyardzat nélkül vetit-
:la le az oktatófilmeket. 

A megfelelő előkészítés nélkül vetitett. film eredményte-
lenségére yonatkozó megállapitások a 7. sz. jegyzőkönyv d./ 
és a 8. sz. jegyzőkönyv d./  pontjaiban leirt kisérletre és 
a 7. eredménylapon összesitett teljesitményre támaszkodnak. 

A kisérlet és a felmérés adatai igazolják, hogy az előz-
mények nélkül felhasznált oktatófilm lényeges tényanyagát 
nem értették meg a  tanulók, és  csak felületi benyomások, ér-
zelmi hatások, az igazságot torzító emlékképek alakultak ki. 
Az előzőleg-közös munkával feldolgozott anyagon alapuló a-
nalógiás következtetéseket képtelenek voltak elvégezni a 
meg nem értett alapvető tényanyagok miatt. Az ilyen alkalmak 
a tanulóknak nem jelentenek többet, mint a tartalmatlan "mo-
zizás". Ennek _oka részben az előkészítés, részben a képeket 
kisérő pedagógiai maaarázat, megjegyzés hiánya volt. 

,A képek önmagukban nem inditják meg a kívánatos pszicho-
lógiai  folyamatot.  Az élmények önmagukban nem érik el a ki-
vánt  pedagógiaihatást.  Az élmények befogadására elő kell 
kéE, ziteni a_tanulókat. Fel kell idézni a befogadáshoz szflk-
ség,es, már meglévő ismereteket. A figyelmet a lényeg megfi-
gyelésére kell irdnyitani. Ezt segitik elő a vetitést mege-
lőzően, vagy a vetités közben adott megfigyelési-szempontok, 
feladatok. 
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Az oktatófilm önmagában nem tölt be oktatási funkciót. 
Nem nálkülözheti a pedagógus munkáját. Hatása nagy mértékben 
attól függ, hogy mennyire sikerült az oktatási folyamat ré- 

szévé tenni. 

A pedagógus személyét az  oktatás adott szakaszában nem 
teszi feleslegessé, hanem módositja tevékenységét. Az okta-
tófilm alkalmazása a pedagógiai munkát átalakitja. Az olyan 
feladatokat, amelyeket vetitéssel jobban tudunk eredményesebbé 
tenni, azokat az oktatófilm alkalmazásával kell megoldanunk. 

Az oktatófilm  alkalmazása  az oktatásban,  törvényszerűen  be-
folyásolja a tanitási óra felépitését. A hatás  szükségsze-
rűen ujfajta óratervezést igényel. 

A film érzékletesebbé tudja tenni azokat az elvont fogal-
makat, amelyeket térbeli és időbeli  távolságuk  miatt termé-
szetben szemléltetni nem tudunk. Néhány filmkocka némely 
fogalom esetében sokkal gyorsabb és jobb  hatást  tud elérni, 
ggikülözése.esetén az azt pótló hosszadalmas szóbeli magya-
rdzat. / Pl. az aktiv és a passziv mozgás fogalmai./ 

Az oktatófilm hatása sok esetben célratöröbb,mint más pe-
dagógiai eszköt. Ez az előnyös hatás lehetővé teszi, hogy e-
gyes  fo galmak bonyolult fogalomalkotási  munkája  gyorsan és 
érzékletesen történjen a tanulók részvételével. Az igy fel-
szabaduló időt. más  oktatási és nevelési feladatokra lehet 
forditani. Ez a változás befolyásolja az óra menetének ter-
vezését és folyamatát. 

A tanitási era menetét befolyásolja az a tény is, hogy a 
fogalmak pontosabb kifejtése a logikai egységek pontosabb 
meghatározását  teszi lehetővé. Nagyobb lehtőség nyilik a 
tantárgyon belöli és a tantárgyak közötti koncentrációra. 

Az oktatófilmek funkciója az egyes fogalmaknak képszerü 
bemutatása.  A  vizuális érzékelés számára nyujt élményanyagot 
a természet jelenségeiről. A vetitést követő megbeszélésnek 
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a bemutatott tényanyaghoz kell kapcsolódnia. Ennek során ta-
golni kell a bemutatott részleteket, elemezni kell a fogalmi 
jegyeket. Erre az elemző  munkára  kell tAmaszkodni a fogalmak 
kat, törvényszerüségeket megfogalmazó itéleteknek. 

Nem  közömbös számunkra a tanulók magatartása az oktató-
film  vetítése idején. Általában növekszik a pedagógiai ha-
tásfok, ha a tanulók aktivan, a képekkel együtt élve tevé-
kenyen vesznek részt a munkában. Ela a filmes oktatói eljárás 
a tanulók aktivitásával párosul, akkor minőségileg lényegesen 
jobb és maradandóbb ismereteket hoz létre. A tevékenység so-
rán a.megadott szempontok szerinti Megfigyelési feladatokat 
Végez,  a vetitéssel  párhuzamosan felel a tanár kérdéseire, 
ok és okozati összefüggéseket  tár  fel, saját maga is elvég-
zi a bemutatott müveleteket. 

E kedvező együttmidködések feltételei az olyan technikai 
megolddsok, melyeket a kísérletek során alkalmaztam. Ezek 
az eljárások lehetővé teszik a jelenségek ismételt  megfi-
gyelését,  a vetités szükségszerinti megszakitását. Igen 
fontos az érdeklődés, figyelem fenntartása szempontjából a 
mcgsz:Aitások,"vágások" helyének megállapitása. A helyesen 
alkalmazott megszakitások kotiváló tényezőként is szerepel-
hetnek az oktatás következő egységéhez. Ekkor a megszaki-
tás egyuttal a logikai egységek összefüggését is biztosit-
ja. 

Az oktatófilm-vetités ütemezése, az adott megfigyelési 
szempontok és a különböző megfigyelési szempontokon alapuló 
feladatok megoldása, az azt követő megbeszélések folytonos 
aktivitásra  kényszerítik  a tanulókat .  Ez az aktivitás  segíti 
a tanulókat a probléudik megoldásában. ktegerősiti a helyes 
megállapításokat vizuális önellenőrzésével. Lehetőséget nyujt 
tévedéseinek felismeréséhez és azok helyesbitéséhez. 
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F./ AZ  OKTATÓFILMEK  DIDAKTIKAI ASPEKTUSU  VIZSGÁLATA  

Az általL1nos iskolai oktatás aajátos jellege a konkrétság 
és a szemléletesség. Ezen elvek érvényesülését segiti elő az 
iskolai oktatófilm a. heles alkalmazással. Az oktatófilm fel-

használását az  oktatási  folyamatban az oktató-nevelő munká-
hoz hasonlóan_ átgondolt tervszerüség kell hogy jellemezze. 

Etervszertséget.csak akkor tudjuk megvalósitani, ha ismer-
jük azokat a funkciókat, melyeket az oktatás folyamatában 
az oktatófilmek betölthetnek, és,ismerjük hogy miféle ok-
tatási feladatokra alkalmazhatók. 

A vetitett filmeket az oktatási folyamatban betöltött 
didaktikai feladatok  alapján  a  következő  csoportokba sorol-
hatjuk: 

1. Motivációs filmek 

A filmeknek általában motivációs  jellegük  Nan. Azonban 
megkülönböztethetük olyan filmeket f amelyek különösen alkal-
masak arra, hogy a tanulók  érdeklődést felkeltsék egy-egy 
átfogó anyagrész vagy egész téma iránt. 

lotivációs_filmeknek tekintjük azokat az oktatófilmeket, 
amelyekkel a.gyermekek érdeklődését  akarjuk felkelteni, hogy 
ne külső kényszer .legyen a  tanul ás sztönzője, ham= belső, 
pszichikai motivumok hatása játssza benne a szerepet. 

Elégséges motiváció nélkül a  tanulási  folyamat nem indul 
meg. Ha a tanuló a témával kapcsolatban a közömbösség vagy 
az elutasitás,6.11apotában van, akkor az oktatási tevékenység 
eredménytelen.  Az oktatófilm rendszeres alkalmazása a tanuló-
kat az előzőleg ért kedvező  hatások  emlékével is motiválja a 
tanuleUh6z. 
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A motivációs 1elleggil4 vetitett oktatófilmek vonatkoz-
hatnak egy egész témára, vagy csupán a téma egy kisebb oktatd-
si egységére. Ennek alapján megkülönböztetünk témát motiváló 
és egy korarét óra anyagát motiváló filmet. 

Egész témát motiváló film pl. biológiából: Háziállataink, 

Erdők  növény és állatvilága, Vizek, vizpartok növényvilága. 
Ezek a filmek rövid képsoraikkal jellegzetes mozzanatokat 
mutatnak be az élővilágból, melyek felkeltik a tanulók  vá-

gyát  azok megismerésére. Olyan kedvező pedagógiai szituációt, 

tcremtenek l amely igényli az  oktatástól  a  választ  a felismert 

problémákra. 

Egy-egy óra motiválására azok a filmek alkalmasak ,  amelyek 
az óra anyagával kapcsolatos élőlényt vagy jelenséget dina-
mikus.formában dbrdzolnk. Igen eredményes pl. a vakondok 
mozgását, a.kutyafigyelő  pózát és üldöző mozgását ábrázoló 
képsorai, mert a figyelem felkeltésén  kívül  a lényegre irá-
nyitja a figyelmet. 

2. U1 ismeretet feldolgozó film 

Az uj  ismeretet  feldolgozó filmek bemutatnak, egyben ele-
meznek és megmagyaráznak egyes jelenségeket. Átveszik az ok-
tató  tevékenységek  egy részét. Bemutatják és  megmagyarázzak 
a tar4ayag megfelelő részletét. 

Ezeket a filmeket azon jelcnségek bemutatására használjuk 
fel szemléltekésképpen, amelyeket lads eszközökkel nem lehet 
alkalmasabban bemutatni. Ezek az oktatófilmek uj adatokat, 
uj  ismeretket  tartalmaznak a tanulók számára j és igy az uj 
uj ismeretet közlő iellegük lép előtérbe felhasználásuk al-
kalmával. 

Ter1edelmnk szerint feldolgozhatnak egy-egy óra teljes 
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anyagát#41. % Cserebogár", "Házilégy","Méhek élete" stb./ 

vagy az.óra egy anyagrészét / Pl. földi giliszta féregszerü 
mozgása,,bőrizomtömlő felépitése és mdködése, a házinyul moz-
gása stb./ . 

Ha olyan anyagot tartalmaz, mely előző ismeretekre épül, 
akkor az.uj anyag feldolgozásához nélkülözhetetlen ismere-
teket a vetités előtt fel kell idézni. 

E tipusu filmeknél figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
a tanuló önálló megfigyeléseket követjezietéseket végeznek, 
de a megfigyelendő jelenség, a  megfigyelés időtartama vala-
mennyi tanuló számára  azonos, ugyanakkor független az egyéni 
teljesitménytől. 

Tehát a bemutatott jelenségek feldolgozása a. pedagógus 
rányitása mellett a tanulók  önálló munkáján alapszik. Az uj 
ismeretet feldolgozó oktatófilm viszonylag hosszu vetitési 
időben az ismeretei egész  sorát  közli. Vonatkozik ez azokra 
az oktatófilmekre is i amelyek az egész óra  anyagát ölelik fel, 
de azokra is,wlielyek egy-egy logikai egységet világitanak 
meg .  A vetités idején  -  ahurokfilm vetitését kivéve - nincs 
lehetőség az uj ismeret helyességének és meglétének ellenőr-
zésére. Az ul ismeretet feldolgozó oktatófilm vetitése során 
vetités nélküli időt kell biztositani az ismeretek.mennyisé-
gi és minőségi ellenőrzésére. Ezt a feladatot az uj isme-
retet feldolgozó filmrészlet vetitését követő megbeszélések 
alkalmával kell megoldani. Ez egyuttal utmutatást is ad az uj-
boli vetités szükségességére. 

3. Ismeretek gyakorlati alkalmazására alkalmas filmek 

Az ismeretek gyakorlati alkalmazására azok a filmek hasz-
nálhatók, amelyek a már megismert jelenségeknek Bids  szituáci- 
óban való felismerésére, vagy az ujoan bemutatott jelensé-
geknek-a tanult törvényszerüségekkel történő megmagyarázá-
sára nyujtanak lehetőséget a tanulóknak. 
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Az oktatási folyamatban tehát nemcsak az uj ismeretek meg-
szerzésében nyujthat segitséget az oktatófilm, hanem alkalmas 
az elsajátitott ismerétek felhasználdaka, alkalmazására is. 
Ezen didaktikai feladatok megoldására nyujtott alkalmat pl. 
a talajmiivelési eszközök megiimerése után " A szántás ", 
" Gépek a mezőgazdaságban", "Tarlóhántás" iF.M.  által készi-
tett filmek/,"agyüzemi talajmüvelés", "Egy nap a tangazda-
ságban" / 	c. filmek vetitése, melyek során 

a tanulók felismerték a már tanult talajmüvelő gépeket, jel-
lemezték munkájukat ismereteik alapján. 

Az ismeretek gyakorhti alkalmazására  felhasználható  filmek 
kiválasztását befolyásolja a tanulóknak az.adott ismeretek 
gyakorlati alkalmazásában elért jártassága. A nehézségi sor-
rendre vonatkozó  általános pedagógiai szabtilytitt is figyelem-
be kell venni. 

4. Ismeretek ismétlésére és rendszerezésére alkalmas filmek 

Az ismeretek ismétlésére és rendszerezésére alkalmas fil-
meknek  azokat az oktatófilmeket tekintjiik, amelyek alkalmasak 
a tanult anyag rögzitésére, rendszerezésére. Ezen oktatási 
feladatok megoldására alkalmas filmek témáinak elemei  már  az 
uj ismeretet feldolgozó  órákon történő vetitések során szere-
peltek, igy ismertek a tanulók előtt. Ezek a filmek az elvég-
zett  anyag leglényegesebb részleteire,a legfontosabb általá-
nositásokra irányitják a tanulók figyelmét és elősegitik a 
témán belüli összefüggések rendszerének áttekintését. 

Ilyen jellegü filmek alkalmazhatók az egyes órákon az 
elsőleges rögzités alkalmával is a leglényegesebb anyag ki-
emelésére. E csoportba tartozó filmek  közül  a biológiai té-
m4körben " A galamb boncolása", "Csonthéjas termésü gyümölcs- 
fákról" c. filmek emlithetők meg. 



-  149  - 

5. Ismeretek ellenőrzésére alkalmas filmek 

Ismeretek ellenrőzésére alkalmas filmeket azokat az oktató-
filmeket tekintjük, amelyek lehetőséget nyujtanak az adott 
témával kapcsolatos ismeretek,jártasságok,készségek ellenőr-
zésére. E tevékenység során az ellenőrzésnek sokrétünek kell 
lennie. Alkalmat kell szolgáltatni a filmnek a tanulók tény-
beli tudásának feltárására, a  törvényszerűségek,  ok-okozati 
összefüggések felismerésében való jártásság megállapiÉdsára. 

A..fenti feladatoknak megfelelő filmek vetitése történhet 
az egyes órákon, esetleg önálló óra keretében is. E célra 
felhasználhatjuk az uj ismeret feldolgozásakor felhasznált 
filmek egy-egy lényeges mozzanatának ujravetitését. Alkal-
mazhatjuk  a  motiváláskor bemutatott filmet is, melynek 
ujravetitésealkalmat nyujt a probléma ujraoponálásával 
az idevonatkozó anyag ellenőrzésére. 

Az ellearzés feladatát töltheti be az egyszer már vetitett 
film hang.nélküli ujravetitése, 6melynek során,a.látott kép-
hez a tanulóknak kell megfelelő magyarázó szöveget füzni. 
Az iomeretek_ellenőrzése ebben az esetben a vetitéssel pár-
huzamosan történhet, de helyet kaphat a vetitést követő meg-
beszélések alkalmával is. 

A felsoroltak alapján megállapithatjuk, hogy az oktató-
filmek alkalmasak bármely didaktikai feladat megoldására. 
Egy-egy oktatófilm azonban nemcsak egy, hanem több didaktikai 
feladat megoldására is alkalmazható. 

Csoportositásuk lehetőséget nyujt az oktatófilm, tudatos, 
pedagógiailag  tervszerű felhasználására, mely elengedhetet-
len követelménye a  korszerű oktatásnak.  Az  alkotó tervezés 
igényli valamennyi lehetőség számbavételét. A lehetőségek 
közül azt kell realizálni. amely a leghatékonyabban segit-
heti elő a tanulók tudásának kialakitsát. A realizálható 
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oktatási segédeszközök között helye van az oktatófilmnek is, 
mint korszerül modern  oktatási segédeszköznek. 

A leirt vizsgálat az oktatófilm hatékonyságát és felhasznál-
hatóságának módszertani prohlémáit az oktatás egy területén, 
a biológia tantárgy keretében kutatta. iiunkámmal az oktató-
filmek alkalmazásával kapcsolatos tartalmi és módszertani 
problémák  megoldásához kivántam hozzájárilni. Ezen vizsgálatot 
alapvizsgálatnak tekintem, amely hozzájárulhut a téma álta-
lános kifejtéséhez. 
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