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A tudományos-technikai forradalom és a társadalmi vál-

tozások nyomán uj eszközök vonultak be a pedagógiába. Ezek 

nemcsak a pedagógiai hatásfolyamat eredményességét növelték 

meg ., hanem ujabb és ujabb követelményeket támasztottak - s 

támasztanak ma is - az oktató-nevelő munka egész rendszeré-

vel- szemben. 

A technikai eszközök gyors elterjedése azonban nem egy . 

esetben az eszközhasználat tultengésére, s sokszor arra ve-

zetett, bogy  azt az igen lényeges kérdésts milyen szerepük 

van az eszközöknek az oktatásban, nem szólva arról, amelynek 

alapján az-eszköz pedagógiai értékére, hatékonyságára vonat-

kozó összehasonlitásokat lehetett volna tenni, az alkalmazott 

módszerek leirásai nem tükrözték. 

Az eszközök használatát a "hagyományosnak" nevezett peda-

gógia gyakran "elnézte":-Tette ezt azért, mert képviselői meg 

voltak győződve arról, hogy nem ezek, hanem a jó tanterv,. . a 

jó pedagógus és a jó módszer ugyis biztosit ja a tanulási te 

vékenység eredményességét. - 	 . 

Arról nem volt szó, bogy az eszközök módosithatják a pe-

dagógusok munkáját, . visszahathatnak a -tantervre s átalakitha4- 

ják a módszert..' A régebbi iskola felfogása szerint ezek az 

eszközök arra voltak hivatva, hogy az inÍormáció nyujtás mi-

nőségét javítsák /pl.- 'szemléltessenek/o 

W.  Schramm hires munkájában /1963/ a ma didaktikai tech-

nikának nevezett eszközök négy fejlődési szakaszát, négy nem- 

zedékét különböztette meg: 

A tanitási eszközök első nemzedékébe- W. Schramm sze-

rint - a következők tartoznak: képek, térképek, grafikus 

rázolások, kéziratok, kiállítási tárgyak, modellek, fali táb- 

lák, bemutatások, dramatizálások, - azaz olyan  eszközök,  



amelyek nem igényelnek sem gépet, sem elektromos berendezést. 

A második nemzedékbe tartozó tanitási eszközök: t ankönyvek, 

olvasókönyvek és nyomtatott tesztek. Az ember a nyomtatással 

— vagyis mozgatható fémbetük felhasználásával — vezette be  

a gépet a közlési folyamatba, hogy gyorsan és olcsón sokszo-

rositsa a k éziratokat és a rajzokat.- Ezek az eszközök tették 

lehetővé a közoktatás általánossá válását. 

A harmadik nemzedékbe tartozó tanitási eszközökről W.Schramm 

a következőket írta. "A második nemzedék tanitási eszközeihez 

szövegsokszorositó gép kellett; A XIX. században ée a )O. szá- 

zad elején az ember megtanult gépeket , használnia közlési f o-

lyamatban; előszdq hogy lássanak helyette, azután •  hogy hall- 

janak helyette, végül, hogy lássanak és halljanak egyszerre. 

A hiradástechnikának ez a hatalmas fejlődése tette lehetővé 

fényképek, diapozítivok, állófilmek, némafilmek, hangfelvé-

telek kezdetben tekercsre vagy lemezre, azután szalagra való 

rögzitését — majd e rádió  és ujabban a hangosfilm ás a , tele-

vizió felhasználását.* A hangosfilmnek és a teleViziónak kö-

szönhető pl. hogy a nagy tanárok tanitása követhető a távol-

ból a valóságot erősen megközelítő feltételek között. . A peda— 

gógiai célu televizió: a . legmodernebb audió-vizuális eszköz .." 

A negyedik nemzedékbe tartozó tanitási eszközök abban kü- 

lönböznek az előbbiektől, bogy itt a közlés az ember és a gép 

közti érintkezés alapján történik. Ezek között az eljárások kö- 

zött 'szerepelnek a következők: programozott egyéni , ,tanulás, 

nyelvi laboratóriumok és elektronikus, numerikus számológé-

pek felhasználása az oktatásban és a, gyors adatszolgáltatás-

ban. 

A tanitási eszközök négy nemzedékét táblázatban össze- 

foglalva  igy lehetett áttekinteni: 



1.  táblázat  

A tanitási eszközök négy nemzedéke. 

egneve-
zés 
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kelés 
utja 

bzava .z u em gyu 	veze- 	e en egl 
vagy vagy az tee 	tés idő-  alkalmazás 
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Harmadik 
nemzedék 
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diaszk6P 	/fő- heat. 	tea' 	XX4szd. kolában 
stb. 	 leg/ náló 
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Kisérleti 
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Az oktatási eszközök  "harmadik nemzedékének" gyors el— 

terjedése és egyre inteniivebb felhasználása az oktatásban 

azokat igazolta, akik a pedagógiai fejlődés irányát kezdet-

től fogva ugy itélték meg, hogy a régi "tartalom-szabályozó", 

stb.. szemlélet a televiziós oktatásban rejlő nagy lehetősé-

gek kiaknázására, az  eddigieknél hatékonyabb oktatási kon-

cepciók kialakitására már végképpen nem felelhet meg. 

A didaktikai eszközökről éppen az utóbbi busz évben de- 

rült ki, hogy az egész didaktikai folyamatot befolyásolni 

tudják. Az eszközrendszer —p1, vetitők, tesztek, rádió, 

hanglemez, magnó — tudatos használata a didaktika klasszi-

kus rendszerének megváltozásával járt együtt.  

Az is bebizonyosodott, hogy a televizió nem ugy okta.. 

tási eszköz, mint pl. az oktatógép vagy a filmvet&tő .. Több e 

azoknál. A televizió változott didaktikai rendszerben jelent 

meg; és — müfa4i sajátosságainál s lehetőségeinél fogva. 

ezt a módosult didaktikát, — és tegyük hozzá - metodikát 

tovább változtatta vagy változtathatná, ha a televiziót tö- 

megesen és pedagógiai tudatossággal alkalmaznák. 

A televizió' magában hordozza azt a lehetőséget, hogy 

nagyobb hatást váltson► ki, mint, a filmvetitől  a motiváció 

szempontjából sem elhanyagolható tulajdonsága, az un. tele- 

viziós hatás révén. 

Ennek ellenére még napjainkban is az a helyzet, hogy 

dolgozott, egységes didaktikai vagy metodikai rendszerről az 

iskolatelevizió esetében éppugy nem beszélhetünk, mint 1965- 

ben sem, amikor egy, a televizió-pedagógiával intenziven fog-

lalkozó szakember, Kelemen Endre /1965/ a következőket  mon-

dotta: Európában, Ázsiában s Amerikában számos oktató tele- 

vizió—szervezet rendelkezik már sok éves tapasztalattal, de 
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összefüggő didaktikai-metodikeii rendszert még egyik sem ho-

zott létre." 

Összefoglalva az eddigi . gondolatokat: láthattuk, hogy . 

logikai uton is el lehetett  jutni  egy olyan következtetés 

felismeréséhez, amelynek lényegé a következős ha majd egy- 

szár megvalósul az oktató televizió müf eji és egyéb adott- 

ságait optimálisanmegközelitő és kielégitő televiziós di-

daktika #s metodika, akkor a televizió segitségével nagyobb 

eredményeket lehet elérni,- mint, a hagyományos eszközökkel 

és eljárásokkal, mert a te .leviziós._ oktatás az egész didak-

tikai folyamatot befolyásolhatja, a átalakithat j : .' 	. 



I p.fejezets _ 	 . 	 . 	 . 

A2 iskolatelevizYó hatékonyságának problémája 
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Minden oktatási eszköz, eljárás használatának döntő kér-

dése a hatékonyság. A bevezetőben exponált gondolatok arra 

irányultak, bogy elfogadjuk: a televizió mint oktatási eszköz 

hatékonyabb tanulást eredményez, mint a hagyományos .oktatási 

eszközök /első és második nemzedék/ és eljárások. Sőt: hozza—
tehetjük, a televizió hatékonyságát mivel magában foglalja 

a negyedik nemzedék elemeit - azokéval is egybe lehet vetni. 

Már közel busz éve megindultak" azok a vizsgálódások, ame-

lyek az iskolatelevizió hatékonyságát, eredményességét _kőtat— 

tők. Érdemes áttekinteni, mi'a véleményük a kérdésről ®'toknak . 

a szakembereknek, akik ezen a területen már sok és értékes 

tapasztalatra tettek szert. 

Dr.  Ágoston György professzor /1966/ szerint: ".- .a tech— 

nikai eszközök hatásossága mértékének, a maximális hatásosság 

feltételének kisérleti magbatározása: egyike a legfontosabb 

kutatási feladatoknak.. Ilyen kisérlet még viszonylag kevés 

tört ént." 

A hatékonysággal foglalkozó nemzetközi és hazai szakiro-

dalomban valóban kevés anyagot találunk a hatásvizsgálat alap-

elveiről, eszközeiről, módszereiről. ...Ami van,. abban annyi az 

ellentmondás, hogy a vitatkozás lehetősége hosszabb távon is 

biztosítottnak látszik. 

A felvetett problémát érintő irodalmi utalásokat az alábbiak 

szerint csoportositottam: 

1. Szubjektiv vélemények; . 

Mindaddig, arcig a hatékonyság objektiv kimutatására a pe-

dagógia területén csak a legujabb időkben bevezetett un. méré-

ses módszerek alkalmazásával kerülhetett sor- s hazai viszony- 

latban még ez az állitás is tulzottnak látszik - addig ez is- 

kolatelevizió hatékonyságának vizsgálatánál is csak olyan 
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szubjektiv vélemények alakulhattak ki, amelyek az egzaktságot 

erősen nélkülözték. 

Az ilyen jellegül megnyilatkozások, publikációk, stb. is- 

mertetését azért nem tartottam szükségesnek, mert - bár az 

eredményvizsgálatok évszázadok alatt kialakult formái, mód-

szerei révén szerzett "benyomások" igen tanulságosak voltak - 

napjainkban a tények pontosabb megáliapitásának az igénye; a 

mérésen alapuló eredményvizsgálat vált a pedagógiai megi me 
• 

rés egyik  - s nem is a legfontosabb - eszközélté.  

2. Objektivnek tekinthető eljárások: 

a/ A fejlődés ujabb szakaszában, amikor a kutatók az adá- 

sok eredményességére un. tesztezési eljárásokkal igyekeztek kö- 

vetkeztetni, Weissdr.K. /1957/ arról számolt be, hogy Hagerstown-

ban - az iekolatelevizió felhasználására, hatékonyságának vizs-

gálatára, stb. irányuló pedagógiai kisérletek központjában 

standardizált tesztekkel mutatták ki a televizióval, illetve 

a nem televizióval tanuló osztályok teljesitményei közti kü-

lönbséget; Az összehasonlitás 251 eset közül 165 esetben a tej- 

levizió, 86 esetben a kontroll-csoportok javára dőlt el. A kü- 

lönbségek 90 esetben jelentősek, 161 esetben jelentéktelenek 

voltak. A jelentős különbségeket mutató kisérletekből 69 . a te- 

leviziós oktatást, 21 pedig a nem televizióval való tanitást 

igazolta. 	 . 

b/ Brish H. /1966 0/ arról irt, hogy a Stanford-féle telje-

sitmény-tesztet először 1957 szeptemberében, majd 1958 májusá-
ban  végeztették el, kb. kilencszáz 6. osztályos - a természet- 

tudoményokat televizióval tanuló gyermekkel, és 600 olyan ta- 

nulóval, akik nem részesültek televiziós oktatásban. A teijesit- 

mény-tesztek pontszámokban kifejezett eredményei azt mutatták, 

hogy az átlagon aluli diákok teljesitménye kétszerese volt a 
O 

nem televizióval tanitó pedagógusok tanulóinak. 
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c/ Teljesitményméréssel vizsgálták a tanulók tudásszintjét 

- Maeda beszámolója szerint /1962/ - Japán egy eldugott falu- 

fában, Dorubában is. 

d/ Royds A. /1963/ kérdőíves módszerrel kilátta a televi 

zióval tanitott természettudományos órák eredményességét. 

e/ Érdekes kisérlet leirása jelent meg az A.B.C. televizió 

1963-as jelentésében. A Cambridge-i egyetem oktatási osztálya 

és az A.B.C. televizió összefogásával végrehajtott kisérlet 

célja 'a televiziöval szerzett ismeretek mennyiségének e . méré- 

se volt. Annak ellenére, hogy az eredményeket a jelentésben 

nem közölték, magáról a módszerről azt állitották, hogy - jól 

bevált. /Barrington,  H.  1965/: 	 . 

f/ A svédországi hatékonyságvizsgálatot Oegren G. /1960/ 

tudósitása szerint 1957-ben kérdőíves módszerrel végezték. 

g/ Gropper C.L. ée Lumsdaine A.A.  /1961/ programozottnak ne- 

vezett televiziós-óráik eredményességét, majd az ismeretek tar- 

tósságát ugyancsak teljesitmény-tesztekkel mérték. . 

h/ A Szovjetunióban folyó kutatómunka során a következő 

eszközöket használták fel az adások eredményességének, illet 

ve a tanulók tudásában bekövetkezett változásoknak a tanulmá- 

nyozására: állandó megfigyelések az órákon; beszélgetések a  ta-

nulókkal és a tanárokkal; felvétel rejtett kamerákkal; megfi-

gyelés speciális pszicho-fiziológiai módszerekkel; a tanulók 

funkcionális állapotának tanulmányozása speciális készülékek-

kel; p1. okulográfokkal; ellenőrző-dolgozatok megadott téma 

alapján az adás előtt és után, majd azt követően meghatározott 

időközökben; tesztek, fogalmazások, recenziók, kérdésekre adott 

iráábel válaszok; a tanulókkal folytatott beszélgetések (él-

vétele rejtett magnst of onnal. 
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A továbbiakban - nem minden tendencia nélkül - szó szerint 

idézek egy részletet ,Sz.G. Sepovalenko és L. P. Preaszman" 

A televiziós adásoknak, mint oktatási eszközöknek a vizsgálata" 

cimü tanulmányából: "... az ellenőrzésben standard formákat 

kellett kialakítani.- Ebből a célból speciális tesztek készül-

tek, és e tesztekre adott válaszok alapján lehetett ö szehasonli-

tani az eredményeket,- A tesztek öt kérdést tartalmaztak, közü-

lük mindegyikre 4-5 választ lehetett adni. A kérdés elolvasása 

után a tanulónak alá kellett huznia azt a választ, amelyet 

helyesnek tartott, esetleg a "nem tudom" választ. . A lehetséges 

válaszok között cask egyetlen helyes  itélet szerepelt./197o/ 

Összefoglalás 	 . 

A felvetett kérdésee vonatkozó tapasztalatok lényege: 

a televiziós és a nem televiziós oktatás hatékonyságának ösz-

szehasonlitására irányuló kisérletek eredményeit W.Schramm 

összegezése alapján /1962/ az alábbiakban foglaltam össze: 

A publikációk 65 %-a semmi különbséget nem mutatott ki 

a hagyományos és a televiziós tanítási-tanulási folyamat ha- 

tékonysága között;' az esetek 14 %-ában a hagyományos tanári 

munka, 21 %-ában pedig a televizióval való tanulásvolt az 

eredményesebb. 

Érdekes, de egyáltalán nem meglepő eredményekről számolt 

be W. Schramm /1962/ azon 56 kísérlet összehasonlitása alapján, 

amelyek a természettudományok televizióval való tarvitása ás a 

nem televiziós oktatás eredményességének egybevetésére irá-

nyultak. A p=o,o5 szinten végrehajtott szignifikancia-vizsgá- 

latok megerősitetipék, hitelesitették azokat a kisérleti ada-

tokat, amelyek arra utaltak, hogy a kisérletek 36 %-ában a te- 

levizió, 12 %-ában a hagyományos oktatás bizonyult hatékonyabbnak 



e másiknál, 52 5—ában pedig nem mutatkozott szignifikéns kd. 

lönbség e két rendszer között. 	Schramm ezt ezzel indokolta, 

bogy "még nem értjük e szellemi képességek vonatkozását a he. 

gyományostól eltérő jellegü televiziós oktatáshoz." 

Ellentmandásos következtetéeek 

Eivel megyarázták a televizió.pedegógia hetékonyséokt 

vizsgáló kutatók e feladat végrehajtása során tepesztelt ne-

hézségeket és a felmerült egyéb problémaket? 

a/ Lesser, S.G. és Sbueler, h, /1966/ szerint a kiérté-

kelésnól használt eljárások nem voltak elég érzékenyek.: 

b/ Skornia, H.J. /196o/ agy vélekedett, bogy s mérési tech-

nikák és a rendelkezésre dal() eszközdk kizárólag nyomtetáson 

alepulő vogy csak irtisben közkilhető eifektusok mérésére ké. 

szültek és ezek a jelen helyzetben adódó mérésdkre alkalmat. 

lannak bizonvuatek. 

c/ :,:eickson 0 G. /196o/ mar azt sem tartotte 

nek, hogy e tenitési—tenulasi szituációben rejlő, nehezen 

vegy egyáltalán nem órzékelhető "szabályozó mechanizmusok" 

vizsgálate kielégitö eredményekre vezeesen, mivel mint 6.1. 

litotta — rendelkezésünkre all() felszerelések /intruments/ 

segitségével egyszeriien lehetetlen, hogy e vizsgált ef_ektu. 

sokat kimutathessuk.- 

d/ Tanner, D. /1961/ kétszáznyolcvenegy olyan kisörlet 

összehasonlit6 elemzése alapján, tamely a televizióval, illet-

ve e nem televizióval oktatott tanulók teljesitMnveire vonet-

kozott, azt irte, hogy hatékanységbeli különbségeknek kell len. 

de ezek a különbeégek nem saikithetők le kizárólag a te. 

nulói teljesitményekben tiikrözöclő eltérésekre, még akkor seta, 

he a kutatók eddig meg sem kisérelték a tenulási szituációban 

rejlő, nem érzékelhetö mozzanatok mérését. 
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e/ Holmes, P.D. /1962. is elégedetlen volt a ''nincsenek 

lényeges különbségek" opportuniz'musákval, mert - mint irta 

szükségszerü, hogy különbségek legyenek. 

Összefoglalva az előbbiekben felvázolt gondolatokat az 

alábbi következtetésre jutottam: a. hatékonysggra vonatkozó 

ellentmondásos vélemények uegitélésem szerint abból az alap- 

vető szemléletbeli tévedésből eredtek, hogy egyidejüleg igye-

keztek szám zerüsiteni minden olyan befolyásoló tényezőt, 

amelyről feltételezték, hogy e hatékonyság szempontjából egy-

általán szóba jöhet. 

A hstékonysá ről általában 

A termelési€müszaki értelemben hatékony eljárások tudo-

mányos kutatásokkal való megállapitása, illetve annak pontos 

definiálása, hogy tulajdonképpen  mi is az, amit e szellemi ja-

vak bővített ujratermelése során hatékonyságnak neveznek,  so-
hasem tartozott e problémamentes feladatok közé. 

Annak igazolására, hogy ez mennyire igy volt, és hogy a 

kérdésről még ma sem lehet teljesen mult időben írni, ekle 

társ példa a magyar közgazdasági szakemberek tudományszerve-- • 

zéssel és távlati fejlesztéssel foglalkozó egyik munkaközös 

Bégének 1971-ben nyomtatásban is napvilágot látott állásfog-

lalása, amelynek á lényege az volt, hogy e tudományos kutatá- 

sok hatékanystáak meghatározása nemcsak nehéz, hanem szinte 

megoldhatatlan feladat..." egynéhány lehetőség azonban - mint 

irták mégis kinálkozik." /Magyar Nemzet, 1971. augusztus 29-i 

száma/ 

Egy neves közgazdasági munkában /Földes-Makai-Máté,-Sütő, 

1971/ azt irták, hogy a gazdasági hatékonysig, az effektivitás, 

a  gazdálkodás eredményességének a kifejeződése; mérése a ráf or-

ditások és az eredmény egybevetésével történik. 
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Mit irt a hatásfokról az uj magyar lexikon? - A  hatás-

fok: arányszám, mely megmutatja, hogy a felhasznált energia 

hányadrészben alakul át a kitűzött célnak megfelelő munkává. 

/Uj magyar lexikon, 196o/ 

Hogyan dáf iniálte a ha tékonysgg fogalmát • a Pedagógiai 

Iexikon" - Az 1933-as kiadása Magyar Pedagógiai Lexikonban 

a hatékonyság cinszó nem is szerepelt - és ez jellemző is 

arra a korszakra - az uj kiadás pedig még nem jelent meg. 

A Dictionary of Education /1959/ szerint - nyers for- 

ditásban - a hatékonyrag: képesség, hogy gazdaságos időbe-

osztással és .a Végrehajtandó  munka egészéré irányuló erőfe-

szitéssel t,eljesitsük a kivárt  eredmérveket. 

A Német Demokratikus Köztársaságban  megjelent Pedagógieches 

Lexikon /1971/ szerint az eredményesség nem más, mint valami-

lyen pozitív célnak az elérésére irányuló szándék; az ered-

ményesség nagyon fontos, gyakran elengedhetetlen ahhoz, hogy 

az ismeretek megnövekedése létrejöjjön. 

A tömegkommunikáció ismert szakemberes B. .Berelson /1948/ 

a hatékonyságról általában kialakitott véleményét igy fogal-

mazta meg: "A közléseknek bizonyos fajai, amelyek egyes té-

mákra vonatkoznak, magukra vonják egyes emberek figyelmét és 

bizonyos körülmények folytán bizonyos hatékonysággal birnak." 

Az előbbiekben körvonalazott és idézett álláspontokat a 

pedagógia sikjára kivetitve azt lehet mondani, hogy e haté- 

konyságra irányuló pedagógiai  tevékenyagg minden kétséget ki-

záróan bonyolult kölcsönhatások szövevényébúl és néha egyide- 

jü érvényesüléséből áll; igy 9°értelme! maga a hatékonyság is 

sokféle tényező együttes közremüködésének a füg vénye. Nem le- 

het azonban egyetérteni a sivár kilátástalanságot sugalló 

előbbi véleményekkel, viszont az indokeletlen' optimizmus ta 
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laján minden - hatékonyságra vonatkozó - kutatási tevékenység 

- mint mondani szokás - homokra épülne. 

Nem biztos, hogy ami eredményes, az pedagógiai értelem- 

ben hatékony, de ami hatékony, az többé-kevésbé eredményes . 

is. Pl.  egy módszer, ha annak nevezhetjük a verést, eredmé-

nyes lehet egy koncentrációs táborban, de pedagógiailag el-

fogadhatatlan, nem hatékony. Ezért mondta Makarenkó, hogy a 

verés rabszolgákat nevel. 

A közgazdasági szakembereknek az az állitása, hogy  e ha-

tékonyaA;' meghatározása megoldhatatlan követelményeket támaszt 

a kutatókkal szemben, e legujabb tudományos elméletek tükrében 

- mint a következőkben is látni fogjuk - nem állja meg a helyét. 

Magát a folyamatot - alkalmas eszközrendszer hiányában - 

ma még valóban nem tudjuk egyértelműen számszerüsiteni. De a 

tanuló személyiségében végbement változásokat, illetve az uj 

pszichikus képződményeket előidéző s irányitó pedagógiai te-

vékenység értelmét, lényegét - azaz a folyamat eredményét -

megfelelő eszközzel s módszerrel már gögziteni tudjuk. 

Ityelszon, Z. B. és Lands  L.  M. munkássága, továbbá a 

Szegedi József Attila tudományegyetem neveléslélektani tan-

székének tudományos munkaközössége által kialakitott nézetek 

korszerű értelmezésben tükrözik a pedagógiai hatás, illetve a 

hatás eredménye közti összefüggéseket, ahogy azt az alábbi 

ábrán is láthatjuk: ,  

1. ábra 

A pedagógiai hatás és eredménye 

Pedagó- Tanulási Pazichi- Pszichi- Tanulói Rögzitett  
giai ha-- tevé- 	kus f o- kus kép- tevé- 	teljesit- 
tás 	kenység lyamatok ződmények kenység mény 

a 	 -  
-.4. II. -,- III. 

Szituáció, feladat !  .probléma. 	Ere d m é n y 
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Az előbb felvázolt folyamatábrának - az eredménymérés 

közvetlen problémáján tulmutató m nagy jelentőségét abban 

láttam, hogy az ábra értelmezése nemcsak II-ból c-re, azaz 

a rögzitett teljesitményből a pszichikus folyamatokra való 

következtetés gyakorlati lehetőségét villantotta fel, hanem 

azért is, mert nyitva hagyta azt a problémát, hogy a rögzi-

tett teljesítmények számértékéből, hogyan, milyen feltéte- 

lek mellett juthatunk el a hatásfolyamat módszereire, esz- 

közeire, s folyamataira, a tanitási-tanulási tevékenység  se-

játosságaira utaló értékes következtetésekre. 

A televizió-pedagfhatékonyságáról. 

Az órán folyó televiziós oktatás hatékonyságát tudjuk 

vizsgálni. 

A televizió-pedagógia hatékonysága több tényezőtől, ösz-

szetevőtől függ, s összetett folyamatok eredményét tükrözi. 

Matematikai értelmezésben olyan többváltozós függvényként 

foghatjuk fel, _ amelyben a függő változó maga a hatékonyság, . 

illetve a hatékonyságról alkotott ítélet, amely szubjektiv 

véleményekei vagy - mint az 1.: ábrán láthattuk objektiv 

itéleteken is alapulhat. ' 

A változók igen  sokfélék lehetnek, két csoportjuk azon-

ban világosan felismerhető: 

1. Változók, melyek a hatékonyságot feltétlenül, elsődle- 

gesen, mindenképpen befolyásolják. Ilyenek= 

a/ az audió-vizuális hatás; 

b/ a tananyag ./amelyet közvetitenek/; 

c/ a televiziós órára Való tudatos felkészités, Telké- 

szülés, illetve a pedagógus legalább közömbös hozzá-

állása. 
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2. Változók, amelyek a hatékonyságot nem feltétlenül, má-

sodlagosan befolyásolják, szinezik. Ilyenek: 

a/ a tanulók előképzettsége, szociális körülményei: 

b/ megerősités . .alkalmazása, 

c/ a televiziós óra megszervezése. ' 	. 

Az audió-vizuális hatás feltétlenül elsődlegesen szám- .. 

bajövé tényező. Nem  is  szorul ez bizo yitásra, hiszen minden 

egyetemé pedagógiai kézikönyv egyértelműen állapitja ' meg 'á 

hangos mozgófilm vetítésének, méginkább a .televiziónak ezen 

feltétlen hatását. Mi is az_ audio-vizuális hatás? - Olyan 

állapot, amelyben a figyelem tudatosságát megerősiti a zava-

ró tényezők kikapcsolódása, a zavaró tényezők hiánya, a  moz-

gókép és a hang egyidejű vétele: Ísmeretes az is, hogy a te-

levizió esetében a dinamizmus, a mával való kapcsolat, a ' kor. 

szerüség, az aktualitás hatványozott hatást vált ki. A tele- 

vizió nézése "éber :álomi' állapot. 	 . . 

A tananyag mindenképpen magyaráz, tehát a valóságnak a 

tudatunkba való tükrözését is lehetővé teszi. Ha korszérüen 

feldolgozott tananyagokkal operálunk /pl. problémafelvetés- > 

ból indulunk ki, a tananyag feldolgozása közben kérdések sora- 

koznak/ .a tananyag tanít is. Méginkább ,ezt kell mondanunk az 

oktatási programok szerint feldolgozott tananyagokról. A pe-

degógusok réges régen rájöttek arra is, hogy e tananyagnak 

meg kell felelné a dolgok logikájának ., és a tanulás, a gon-

dolkodás pszichikus feltételeinek is. Sőt: a jó tananyagtól 

elvárhatjuk, hogy a tanulási tevékenysiég_: feltételeit mintegy 

e tanuló elé tárja, s igy ő azokkal önállóan tud élni. 	. 

A televiziós órára való felkészités vagy éppen felkészü-

lés elengedhetetlen kelléke, hogy az iskolatelevizió adásai 

feltétlenül hatékonyak legyenek. Arról van szó, hagy a tanuló- 
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nak legalább azt kell tudnia, hogy miért ül le a televizió 
 

képernyője elé. - Azért hogy a tanitás fonalát az első  

másodperctál kezdve felvegye. Ha ezt elhalasztja, nem tud 
 

bekapcsolódni, és csak mozaikot lát. A televiziós óra lepe-  

reg előtte, érik is hatások, ezt a hatást azonban nem nevez..  

het jük didaktikai hatásnak. Ugy is mondhatnám, hogy a tele-

viziós óra akkor  hatékony,  ha egy tervszerű oktatási müve-  

let szerves része z  

A másodlagosan ható tényezők között nem igényel külö-  

nösebb .értelmezést az, hogy igazodni kell a tanulók előkép-  

zettségéhez, szocialis körülményeihez. A megerősités alkal- 
 

mazását - pedig ez igen lényeges tényező - azért nem te..  

kintjük feltétlen tényezőnek, . mert ilyent maga a televiziós 
 

óra is tud produkálni, továbbá mert a megerősités: szükséges,  

de nem elégséges feltétele egy tanulási folyamat hatékonysá-

gának. Megerősitést önszabályozás esetében a tanuló is kivált-

hat.  Itt természetesen az is lényéges, hogy milyen koru tanu-

lókról van szó s  

A televiziós óra megszervezésén - előbb vázolt reláció-

ban - elsősorban a külső feltételekre gondoltam. Nem olcsó  

szellemeskedés céljából bátorkodom leírni azt, hogy a tele-

viziós órához nemcsak egy müködő televízióra és egy :valameny  

nyíre első, étitett helyiségre van szükség, hanem arra is, hogy  

a tanuló valóban lássa a. képet és hallja a hangot, továbbá  

hogy az "éber Almot " ne: zavarják , meg ki-bejövéssel, csönge-

téssel stb. stb.  

A feltételen és a feltételesen ható tényezők között he-  

lyezkedik el a tanár módszere. Tulajdonképpen két szempont  

is vezet állitásomban. Ha a tanár teljességgel verbális ta  

nitásra-tanulásra rendezkedik be /ad abszurdrom vive: fölol- 
~ 
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vassa a tananyagot a tankönyvből vagy felolvastatja, illetve 

feladja ugyanezt házi feladatként./, kialakul ugyan filmi, 

audio-vizuális hatás, de lényegében nem tudhatni milyen, 

mivel a tanuló számára teljességgel érdektelen a televi- 

zió adás figyelése; kizárólag a melléke2 jelenségekre fi.  

gyel: elmereng a diszleteken, a fényhatáson, a szimpatikus 

előadó mozgásán, a trükk-film alapjait szemléli, stb. 

Mindezek betudásával felveth tJ u ólag a kérdést: ha-

tékony-e a televiziós oktatás? A fentiekben - gelsorekoz- 

tetve a ható tényezőket - ezt igyekeztünk részleteiben va 

lószinüsiteni. Nem érdektelen azonban a nemzetközi irodalom 

alapján  saját álláspontunk' és 2z eltérő álláspontok közötti 

konfrontációt is elvégezni. 

Az iskolatelevizió - s általában a televizió - haté-- 

•konyságát illetően a szakirodalomban két - egymással szöges 

ellentétben lévő - álláspont alakult kis 

1. P.` Lazarsfeld és R. Merton /1960/ szerint a televizió 

hatása rendkivül erős; 

2. Ezzel ellentétben - ugyancsak kisérletekre,, , felméré-

sekre hivatkozva jelentette ki L. Bogart /1958/, hogy a te-

leviziónak nincs semmilyek* hatása. "Az emberek ' csak  azért  kap-

csolják be a televíziót, hogy agyonüssék vele az időt.' 

A televizió hatékonysága mellett kardoskodó kutatók sze-

rint ." sok embert nyugtelanit a televizió mindenütt jelenlévő ' 

potenciális ereje, amely.:. határt szab a kritikai gondolko-

dásnak, sablonokhoz igazitja az eszétikai izlést, stb." 

L. Bogart /1958/ szerint pedig e televizió oktató műso-

rai inkább akadályozzák a tanuló személyiség-strukturájában 

végbemenő változásokat, semmint előidéznék székét; Az adások 

- mint itta - őrzik, konzerválják "a  hallgatóság jellemvoná-

sainak status quoját". 	. 
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A hatékonyság vizsgálatára irányuló legujabb kutatási  

irányzatokat a Tömegkommunikációs Kutatóközpont  egyik  

kiadványának sorait idézve - a "zsákutcából való kijutás"  

probálkozásai jellemzztk. / Tömegkommunikációs kutatások a . 

Szovjetunióban, Bp. 1971/. 	 . 

A hagyományos - de nem a szó pejorativ értelmezésében  

hagyományos, régi, de ma is használatos - koncepcióhoz vi-

szonyitott "előrelépést" a ,  tömegkommunikáció elméletében  

"egy minden eddiginél ujabb" megközelitéssel igyekeztek , el+  

méletileg megalapozni. Ennek  az uj /?/ tendenciának az "ál-  

telánositott" vagy "funkcionális" koncepció elnevezést adták.  

A hagyományos és . az uj tendencia összehasonlitó elemzé-  

se során a két módszer közti legfőbb eltéréseket az alábbiak-

ban kiséreltem meg röviden összefoglalni:  

~,. Amikor a hatékonyságot a "hagyományos" keretek között  

vizsgálták, a kutatók nem a ráhatás valódi eredményeit igye-

keztek ellenőrizni, - pl. megnőtt-e az érdeklődés az isko-

latelevizió müsorai iránt hanem a televizió és a közönség  

kölcsönhatásának egész folyamatát. Ezt a folyamatot a nézők  

számos reakciója jellemezte; melyekét azonnal vagy röviddel  

az adás után .  állapitottak meg. A ráhatás eredményével kapcso-

latos következtetés közvetve történt: a nézők megfigyelésének  

eredményeiből, az adás visszaidézése során nyert adatok alap- 

ján. A kutatók ily módon konkrét értesüléseket szereztek arból,  

hogy az adás milyen hatássál'volt a közönség különböző rétegei- 

re.  

Az uj tendencia képviselői a televiziós adásokat nem te- 

kintették a felhasználókra gyakorolt hatás elengedhetetlen és  

lényeges, okának. Az uj koncepció egyik  hive: H.Himmelwd.t ku- 
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tatónő pl. ugy vélte, hogy a televizió hatása három f ő vál-

tozóból tevődik össze: az eszköz sajátosságaiból, a közlés 

tartalmából és a néző jellemvonásaiből./H.Himmelweit, 1962/ 

J.T. Klepper /1969/ 'ezzel szemben azt hangsulyozta, hogy 

a hatékonyság é televíziós munkacsoport tevékenységének külön-

böző oldalaitól, az adások megszervezésétől és a közlés körül-

ményeitől függ. 

Az uj tendencia hivei tehát nem jutottak közös nevezőre 

a hatékonyságot  befolyásoló  un. közvetitő tényezők jelentősége 

tekintetében sem. 

2. Régen abban reménykedtek - s nem is minden alap nélkül - 

hogy a televizió hatása a személyiség pszichológiájában cpelek-

vésre késztető dinamikus változásokat idéz elő. /P1 végiggon-

dolja egy cselekvés feltételeit/ . 

Az uj hatékonyság-vizsgálati koncepció , szerint a "közveti-

tő-tényezők" az esetek többségében megerősitik a személyiségben 

meglévő értékitéleteket, attitüdöket és magatartási normákat ; 

ritkán vezetnek arra az eredményre, hogy megváltoztatják a sze-

mélyiség eredeti magatartását. /Ezt ugy is lehet értelmezni, hogy 

annak tudásán, aki eleve elzárkózott az iskolatelevizió hatá- 

sa alól, még egy jól megkonstruált műsor sem változtat. ./ 

3. Régébben a ráhatás eredményességéről "rövid távon" i-

gyekeztek informálódni: 

Ujabban a hatás felhalmozódó tényezőit vizsgálva, rövidebb-

hosszabb idő eltelte után kisérlik meg kimutatni az eredményes-

séget. 1. Pool /1969/ pl. két évtizedet tervezett négy éves 

gyermekek televizió-nézés hatására végbemenő izlésváltozásának 

vizsgálatára. 

Kritikai jellegü észrevételeimet a legfőbb eltérésekre u-

taló tények ismertetése után az alábbiakban foglaltam össze .: 
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Az uj koncepció még elég embrionális állapotban van,  

ma még kevés geggyőző kisérleti adat szolgál annak Igazolá-

sára, hogy eldönthessük, és hogy teljes határozottsággal ki-

jelenthessük: jobb vagy rosszabb-e, mint e régi.  

Vizsgálati módszerét tekintve kétségtelen előnye a ré- ~ 

gebbi eljárással szemben az a lehetősége, amely a televizió  

hatása feletti kontroll-funkcióban rejlik; 	 . 
Nem ítélhetőek meg azonban ilyen pczitiven az uj tenden-

ciának a személyiség magatartásának megváltozására irányuló  
utalásai, mert a batékonys4g vizsgálata nem korlátozódhat ki-  

zárólag a személyiség magatartásában és cselekedeteiben vég-  
bemenő változások elemzésére._ 	 . 

Igy a hatásvizsgálat nem merülhet ki annak a ténynek a  
passziv t udámás ulv ételében, hogy pl. a tanuló nem figyel, ját-

szik, s ezáltal kisérli meg a menekülést a számára pszicholó-  

giai kényelmetlenséget okozó információ-áradat elől: Lehetsé-

ges ugyanis, hogy ez a negativ - a műsorszerkesztő kollekti-  

vó számára kritikának is beillő - magatartás nem a teljes mü-

s&rra vonatkozik. Célszerünek látszik tehát, ha a. hatást az  

egész pedagógiai folyamat menetében, a  telekommunikáció  minden  
fázisában ellenőrizzük, mert másképp elvész a folyamat irányi-  
tálának leghalványabb remaye is. 	 . 	. 

Röviden az un. időben késleltetett '  hatásvizsgálati mód-
szerről:  

A teltpedagógiai hatás. felhalmozódott tényezőinek vizsgá-

iata, feltehetően értékes adatokat szolgáltat majd főleg az un.  
sleeper-effektus kimutatását és esetleges számszerüsitést 31-  

letően. Az  eddigi - tudományosan meg- vagy meg nem alapozott  
feltevések mennyiségén ugyanis már nem sokat változtathat az az  
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"ujabb" feltevés, hogy a televizió: pedagógia hatása egyeseknél 

azonnal, másoknál pedig csak jóval később jelentkezik. 

Azt azonban minden iróniától mentésen megállapithetjuk, 

bár I. Pool /1969/ 'kisérleti terve alapján erre csak következ- 

tetni lehet, hagy minden távlati vizsgálatot megelőzően először 

a vizsgált változók közvetlen hatását • kell azonositani, és csak 

ezt követően szabad he van türelmünk kivárni a "felhalmo-

zódott hatások" kimutatására vállalkozni. 

A televizió-pedagógia hatékonyságának kimutatására irányuló 

saját vizsgálataimsorán az alábbi módszereket alkalmaztam: 

1._ Filozófiai, irodalmi módszert. A tények szembeállitása 

és elemzése után megállapitátíera a rokon- és eltérő vonásaikat, 

ezeket összevetettem saját tapasztalataimmal, a igy ujabb követ-

keztetéseket vontam le. = 

2. Megfigyelések, beszélgetések. Mint fővárosi szakfelii- 

gy előnek rengeteg óralátogatási jegyzőkönyv állt rendelkezé-

semre. Ezeken kivül igen ; sok televiziós órát is láttam, s ezeken 

lehetőségem nyílt természetes regfigyelések végzésére. Az óraláp-

to gatások során beszélgetések formájában - megismerhettem a 

tanárok és e tanulók iskola-televízióról alkotott véleményét is. 

3. Kérdőives felmérések. Mint  a Fővárosi Pedagógiai Intézet . 

Pedagógiai Kisérletek Felügyeleti ° Csoportjának egyik tagja, al-  

kalmam volt résztvenni e gy  nagy felmérésben is, a®ely kérdőivel 

módszerrel történt. . 

4. Az 1971-72-es tanévben az iskolateievizió 8. osztályos 	. 

kémia adásaihoz témazáró feladatlapokat, majd  az  1972/?3-as 

tanévben az uj szakközépiskolai kémia adásokhoz is feladatlapo-

kat terveztem. 	 . 

5. Eredményesség-vizsgálatok. Elvégeztem a 8. osztályos 

kémia adások hatékonyságának vizsgálatára irányuló reprezentativ 
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eredményesség-vizsgálat matematikai-statisztikai kiértékelé-

sét és elemzését is. 

A 4. pontban emlitett feladatlapokat feltáró munkának 

abban a periódusában használtam fel, amikor ez 1. ábrán fel-

tüntetett III. rögzitett teljesitményekből - a televiziós 

hatás eredményeiből -- igyekeztem számszerűen is kimutatha-

tó következtetésekre jutni "a c pszichikus folyamatokra  és a 

hatásfolyamat b-vel jelölt  eszközére,  módszereire, mint a 

televízió-pdagógia sok tekintetben feltáratlan, s eddig ke-

vesek által bolygatott problémájára. 

Napjainkban a didaktikai és e metodikai kutatásokban, ki-

sérletekben szerencsésen előtérbe került a  mennyiségi  összefüg-

gések feltárása a pedagógiai hatásfolyamat eredményeiben. Mind- 

ezek betudásával szeretnék utalni. .. ••w arra, hogy komplex módszerem 

jó része minőségi elemzést tett lehetővé, illetve erőltetett 

lett volna mesterkélten mennyiségi összefüggéseket feltárni 

ott, ahol erre sem szükség, sem  lehetőség nem lett. volna. 

Szeretném hangsulyozni abbeli meggyőződésem, hogy vélemé-

nyem szerint a hatékonyság értékelésében mind a mennyiségi, • 

mind a minőségi elemzésre szükség van. Közel öt éves szakfelű-- 

gyeleti tevékenységem, de tanártársaim véleménye is erről győ-

zött megy 
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II. . fe2zets 

Egy felmérés tanulQázai 
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Van a televiziós oktatás hatékonyságáriak más aspektusa 

is.. !Azokra az objektiv és szubjektiv feltételekre utalnék, 

amelyek az iskolateleviziónak - vagy tágabb értelemben a 

televiziónak - az oktatási folyamatban való felhasználását 

lehetővé teszik, hatékonyságát pedig befolyásolják. 

Ebből a szempontból bizonyos tanulságok levonására ad 

alkalmat az a vizsgálat, amelyet az 1971/72-es tanévben a 

Fővárosi Pedagógiai Intézet pedagógiai  kísérletek felügyele-

ti csoportjának egyik munkatársaként végeztem 5o fővárosi ál- 

talános iskolában, illetőleg lo középiskolában. .. 	. 

Vizsgálataink során áttekintést kaptunk a fővárosi isko-

lák egy részének audió-vizuális eszközökkel való ellátottsá-

gáról és a felhasználás mértékéről. Meghallgattuk nevelők, 

szakfelügyelők és igazgatók véleményét, javaslataikat, hogy 

az igy nyert információk összegezésével további hasznos ajánlá- 

sokat tehessünk e főváros Müvelődésügyi Osztályának  illetékes 

szervei, illetve a Fővárosi Pedagógiai Intézet felé... 

Tanulramyoztuk az iskolai dokumentációkat, résztvettünk 

órákon, és kérdőives lapokon is rögzitettünk olyan adatokat, 

amelyek az iskolák felszereltségét, ellátottságát, az egyes 

eszközök műszaki állapotát, információhordozókkal való ellátott-

ságát, pedagógiai felbasználását, továbbá az iskolák vezetői- 

nek tznáreinak, felügyelőinek a véleményét és tanácsát voltak 

hivatva tükrözni., 

A vizsgálatnak a televiziós oktatásra vonatkozó főbb ered-

ményesség-jellemzőit az alábbi ismertetésben foglaltam össze: 

1. A fővárosi iskolák készülékekkel való ellátottsága: 

A fővárosi iskolák televízióval valő ellátottsága röviden, ..... 

és találóan két szóval jellemezhető: nem rossz. Budapesten 

ugyanis mindén általános iskolában van televizió, némelyikben 
több is. 
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1. táblázat 

A eszu 	e 	+ 
száma isko- 
lánként, db 	. 

2 	• 
3  
4 vagy 

több  
,Összesen:  

9 ; 5  
34,2  
42,1  

14,2  
loo,o  

2 0  A készülékek állapota:  

Általános tapasztalatok 'szerint a felhasználás során ' je-

jelentkező, sok boeszuságot, sőt pszichológiai törést is ' okizó  

műszaki zavarok sok tekintetben negativ irányban befolyásol-  

ják az eredményességet.  

Nem mindegy tehát, hogy a készülékek milyen állapotban  

vannak. 	 o 

Teljes értékü kihesználásról ugyanis csak kifogástalan  

állapotban lévő készülékek esetében beszélhetünk. 

2. táblázat  

A készülék állapota 

Kifogástalan 	61,1  

Hibás,  de  még üzem- 
képes 	3o,5  
Használhatatlan 	8,4. 

Elgondolkoztató adatok!... Az iskolákban lévő készülé- 

kek 8,4 %-a 'használhatatlan, ezek egy része - hasznavehetet- 

len. 2,1 %-uk az adatfelvétel periódusában favitás alatt állt.  

A  fennmaradó  6,3 % használhatatlansága, illetve hasznavehetet-

lensége a készülékek "életkorável" is magyarázható.  
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3. táblázat  

A készülék beszerzési éve 	%-os 
■•■■■■■•■•  

megoszlás  

1966, illetve régebbi  28,4  
1967  9,4  
1968  8,4  
1969  9,4  
197ö  18,8  
1971~.  9,4  

Bizonytalan  16,2  

Összesen:  loo ~ 0 

Elgondolkodtatóan sokat mondó volt az a tény, hogy  

miként a 3. táblázatból is szembetünik - a televiziók  

harmadrészét az iskolák 1966-ban vagy még előbb vásárolták  

illetve kapták. Hol állt a technika abban az időben a fej-  

lődés jelenlegi szintjéhez viszonyitva?... Ma a készülé-

kek kevés kivétellel - nemcsak a baráti országok adóinak  

és a hazai második csatorna adásainak e vételére  alkalma- 

sak, hanem más vonatkozásban is - pl. felszereltségben  -- 

megváltoztak.  

Ami e minőségi változások pedagógiai vetületét érintet-  

te, az a tény az un. differenciált oktatás szempontjából  

volt jelentős fejlődési állomás.. A televizió--konstruktőrök  

Ugyanis - az brilux és a Victoria tipusu készülékek kivé-  

telével -» minden készüléket fülhallgató- és magnócsatlako-  

tóval látták el, de komoly előreplépést jelentett az is, hogy 

időközben forgalomba kerültek olyan hazai gyártmányu készülé-

kek is, amelyek hangfokozatában e tervezők és a kivitelezők  

miniatür integrált áramköreiket helyeztek el.  

Milyen tipusu készülékeket szereztek be, az iskolák a  

3. táblázatban .  feltüntett időszakban?  

A különböző készüléktipusok széles terjedelnü változatos.  
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ságá alap jén az iskolák beszerzési tevékenységéről kis hibava- 

lószinüséggel nyugodtan meg lehet kockáztatni azt a feltevést, 

bogy a vásárlások a mindenkori alkalmi lehetőség, a rendelke- 

zésre álló pénzügyi keret, a kereskedelmi. raktárkészlet, a ke-

reslet-kinálet viszony ok alakulása, és csak igen kevéssé, vagy 

egyáltalán nem a beszerzők tudatossága, a szakértelme befolyó- 

solte .. Igen kicsi ugyanis a valószinüsége, hogy a beszerzők a 

zért vásároltak olcsó és könnyen hordozható Minivizorokat, 

mert esetleg arra gondoltak, hogy a képernyő tantermi viszonyok-

hoz igazitott nagysága jelentékeny mértékben befolyásolhatja a 

tanulók figyelmét, s igy közvetve a televizió-pedagógiai hatás 

f olyamat eredményességét.. 

Fentiekből azonban nem következett szükségképpen az, bogy 

az iskolákhoz minden esetben a legrosszabb minőségü készülékek 

kerültek._ 

Az iskolai televiziók 24,1 %-a Orion Duna AT 505 tipusu 

volt, mig a Videoton gyár termékei közül 9,1 %-kal az Olympia. 

tipusu állt az élen. A készülékeknek csak mintegy 5,7 %-a volt 

Minivizor. Ez meglepő, mert viszonylagos olcsósága és kis sulya 

miatt a Minivizor tipus u készülék látszott" volna legalkalmasabb- 

nak a tanteremről tonteremre való szállitásra.- A sztereotip ki- 

fogások ugyanis mindig azzal kezdődtek, bogy tanterem-hiány, 

óreátfedések, stb. miatt a t.elevizióvai való tanitás "elhárit- 

hatatlan" nehézségekbe ütközik.. Minivizor esetében azonban a 

készüléke is mehetett volna a gyerekekhez... 

Azt a feltevést pedig, hogy a képernyő tantermi méretek- 
, 

hez v iszonyit ott nagysága esetleg károsan befolyásolhatja a ta-

nulók fii elmét, kisérleti adatok özönével cáfolták meg azok 

a kutatók, akik tudományos alapon foglalkoztak a televiziós aö, 

sok hatékonyságát befolyásoló technikai tényezők szerepével. 
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/ own — 1958, ;.Carpentér és Greenh? 11, 1958;  Dwyer, 1969; Green- 
háld, 1962; Aylward, 1960; Reede, 1963. stb./ 

Hal voltak a készülékek?  
Á tárolással kapcsolatban már előljáróban leszögeztük, 

hogy a tárolás nem azonos a felhasználással. Lehet azon- 

ban ®  hogy a kérdésbe eredeti  szándékunktól  függetlenül - 

mégis belekerült valami irónikus "zenget'",' Amikor tehát a ké-

szülékek tárolásárol informálódtunk, tulajdonképpen e készü- 

lékek felhasználási helyéről is tájékozódtunk, mivel - a 

Minivizortól Eltekintve igen kis valószinüséggel lehetett 
arra számítani, ho gy  a televiziós adásokat. _elhasználó tanár  

a televíziót, az állandó tárolási helyről távolabb  eső  teremben 
használja fel. 

A tárolásra vonatkozó 'irl'ormációk arra utaltak, hogy az 

iskolai televíziók többsége -- 78 	ott van, ahol lennie 

kell: a tantermekben, illetve a napközi otthonokban és a  zsi-

bongókban - 4. táblázat - de még igy is nyugtalanitó volt az 

a jelenség, hogy készüléken 17 	a tanári szobák és az igaz- 

gatói irodák szekrényeiben találtuk meg. 	 . . 

4 . táblázat 

A készülék állandó tá tárolási helye 01 

Tanterem 41 
Napközi, zsibongó 	 . 3? 
Tanári szoba, 	igazgatói iroda raktár 17  
Bizonytalan 5 
Összesen: 

Értékei és hasznos tájékoztatást kaptunk az iskoláktól az 

alábbi négy, egymással szorosan összefüggő kérdésre is: 

a/ Hányszor javíttatták a készüléket 19?szeptember 1 óta? 
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b/ Ki, illetve milyen szolgáltató vállalat végezte a  

javitás? 

c/ Mennyibe került a hiba elháritása? 	 . 

d, Mennyi ideig nem használták a készüléket a meghibá- 

sodás miatt? 

Az a/  kérdésre  vonatkozó információkat - tehát, egy 

két éven belül hányszor romlott el a készülék - az 5. táb-

lázatban összesítettem: 

5. táblázat 	 . 

Gyakoriság 	Megoszlási 

Egy : ze r 
Kétszer  
Háromszor 
Négyszer 
Sokszor 
Nem tudták 

Összesen: 

Az iskolákban lévő televiziós készülékek 66 %-a ezek sze-

rint egyszer sem szorult javitáera. A magyar hiradástechnikai 

ipar a' televizió-gyártás területén is igazolta jó hirnevét.. 

A javitások tulnyomó többségét a GELKA végezte. Volt olyan 

esetünk is, aaely arra utalt, hogy  a hiba elháritását a 

patronáló vállalat szakembere, vagy a szülői munkaközösség 

egyik tevékeny tagja, illetve az iskola egyik szaktanára vé-

gezte. 	 . 

Mennyibe kerültek a javitások? 

Az iskolák - hozzávetöleges adatok szerint - az elmult 

két évben átlagosan 5oo- Ft-ot költöttek a televíziók rendbe-

hozására.. Ez az összeg viszonylag nem nagy, különösen he arra 

gondolunk, hogy az audió-vizuális eszközök javítása általában 

34 



35 -  

nem tartozik a legolcsóbb pénzügyi kiadások közé.  előbbinél 

sokkal problematikusabbnak tartottuk azt a kérdést, bögy a  

meghibásodások következtében mennyi ideig nem volt lehetőség  

az üzemképtelenné vált készülékek pedagógiai hesznoaitás'éra.  

Az iskoláktól nyert .inf ormációk arra utaltak, hogy a pe-

dagógiai tevékenység folyamatából kiesett' készülékek rendbe  

hozásőre átlagosan lo nap  átfutási időt kellett számiteni.  

Ebben ez edatban természetesen benne volt az ás, hogy a kisebb  

hibákat bizonyos esetekben már öt nap alatt sikerült  elhárita.°-  

ni. Akadt azonban olyan javitás is, amelyik 90 napig tartott!  

Az utóbbi iskolában tehát - heti három adásnappal számolva - 

harminc.héten át, azaz a szorgalmi időszak 93 %-ában "javitásS'  
. 	 O 

alatt állt a készülék. 	 . 

Ki gondozta a készülékeket? 	 . 

Az erre a kérdésre vonatkozó adatokat a 6. táblázatban  

gogleltam össze. 

6. táblázat 	• 
MOZ•11...wa.:■•••■■•■••■••■••4  
A gondozó személy 	~ 

Igazgató vagy helyettese 21.  
Nevelők  71  
Iskolatitkár  5  
Gondnok  1  
Bizonytalan  2  

Össze  sen:  loo  

H. nyan és milyen  hatásfokkal használták fel az iskola-  

televizió edásait a fővárosi iskolákban?  

Általában azt tapasztaltuk, hogy ugyanazt a készüléket  

"többen" is  .igénybe ...vették•. Abból it.élve, hogya készüléket  

"többen" is használták, arra következtettünk, hogy a tele- 
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viziós oktatástól való kezdeti idegenkedés lényegében meg-

szünt, a "többek" által való felhasználás azonban korántsem  

volt ennyire örvendetes az un. állagmegóvás szemszögéből néz-

ve. Nem szorul igazolásra az a nyilvánvaló tény, hogy  a készü-

lékek még akkor is meghibásodbatnak, ha nem azonos müszeki fel-

készültségü nevelők kezelésének vannak kitéve Es mi  ; minden  

történhet a készülékekkel, he ötnél több gomb van rajta, s olya-

nok csavargatják, akik - saját bevallásuk szerint - félnek  

az  áramt ~ l... 

Igy a  "többek"  által való felhasználás első látszatra igen  

szimpatikus .benyomását a készülékekre leselkedő veszélyek  való- 

szinüsége kissé toarpit otte.  

Arra is  gondoltunk  azonban, hogy  a problémát - a külföldi  

példákhoz hasonlóan - Magyarországon is. meg lehetne oldani egy  

uj munkaerő; az un. audio-vizuális segédtanár státuszba álli--

tásávai.  

Mely tantárgyakban használták fel leginkább az Iskolatele-

vizió adásait a fővárosi nevelők?  

a/ Az elsó tagozatban legnépszerübbek. e környezetismeret  

és az olvasás tantárgyak csomóponti ismeretanyagával koncentrá-

ló adások voltak.  

b/ A felső tagozatban és a középiskolákban nem észleltünk  

jelentősebb eltéréseket az egyes tantárgyak napszerüségi foka  

és kihasználása között.  

Ezek az információk lényegében igazolták Chu és 6chramm  

1968-ban leirt következtetéseit: "A kutatási eredmények alap-

ján azt lehet mondani, hogy nincs olyan terület a pedagógiai  

gyakorlatban, ahol a televiziót ne lehetne eredményesen fel-

használni."  
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Milyen oktatási-nevelési feladatok megvalósitásáre hasz-

nálták fel a televíziót a fővárosi iskolákban? 

2. 1ábláTa t 

Feladat 	 7-os megoszlás 

Szemléltetés 22  

Oktatási programok kőzveti- 
tése 32 
Sz.áraankérés 0 

Népazeriisitó előadások 15 

Linden előbbi 15 
Nem adott információt 16 

Pstizesen: 
..... 	 A.WIMPyoy....I_________.....WAOMW___.aaM_._._s_ ■■.WOM.md 

Előbbi kérdéssel szorosan összefüggött az is, hogy az 

pktatá°i nevelési feladatok uegvalósitáze során milyen in-

tenzitással használták fel a nevelők a televízióé adások un. 

tehermentesitő, segitő készségét? 

Megnyugtató volt, hogy az iskolák 74 -a rendszeresen, 

22 %-a pedig "alkalmanként' használta fel az Iskolatelevizió 

műsorait, s csak 4 	"nem  nyilatkozott". 

Az iskolák nemcsak a tanitási programok, hanem szünidei 

Matinék, eportközvetitések, uttörőprogramok és - elenyésző 

százalékban - a pedagógusok fóruma ingtekintésére is felhasz-

nálták az iskolatelevizió adásait; utóbbiakról azonban nem 

szivesen nyilvánitottak véleményt. 

Összefoglalva a fővárosban folyó televiziós oktatásra 

irányuló tájékozódásainkat, az a benyomás alakult ki bennem, 

hogy a televiziós oktatás hatékonysága, mint az eszköz 



elterjedtségének, népszerüségének és felhasználása mértékének 

a függvénye, budapesti viszonylatban nem a mennyiségi mutatók 

megváltoztatásán /pl. a készülékek számának növelésén/ mulik. 

A monopolrhelyzetben tevékenykedő iskolatelevizió minden pOzi-

tiv megnyilvnuláse és szándéka kudarcba, közönybe fullad, ha 

a jelenlegi .munkatársai kerekasztal-konferenciákkal, unalmas 

műsorokkal, esetleg nyilatkozatokkal, vagy a televizió műfaji 

sajátoss4gPaitól idegen adásokkal akarják igazolni azt; amire 

a gyakorlatban, hatékony müsorokkal kellene keresni a választ. 

Igaza volt Carpentescnek, /1965/, amikor ugy vélte, hogy a te-

leviziót akkor fogadják el a  nevelők,  amikor a hagyományosnál, 

illetve az egyéb eszközöknbl nagyobb hatékonyságát kipróbált-

nak és bizonyitottnak látják. 

Félő azonban, hogy az iskolatelevizió jelenlegi müsorai 

nem mindenben tudnak ennek a követelménynek maradéktalanul ele-

get tenni. 
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III. fejezet:  

Kön ezetismeret-- és kémia-óra televiziós adás bekap-

csalásával. 

/fis ér let/.. 
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Az I.. fejezetben kifejtettem, hogy a televizió hatékony- 

ságának vannak elsődleges /feltétlen/ és másodlagos feltéte- 

lei. Az elsődleges és a másodlagos feltételek között a haté-

konyság előidézésében és befolyáéolásában nagy szerepük van 

az alkalmazott tanári módszereknek. Nem kivánok ezzel egy iso 

mert, tautológia-számba menő pedagógiai szállóigét hangoztat- 

ni. riinden kutató és gyakorló pedagógus tudja, hogy jó módszer-

rel hatékonyabb lehet tanitani. Ugyanakkor hangsulyozni kivá - 

nom, hogy az audo-vizuális hatás, vagy 2 televiziós adás prog-

ramja önmagában is hatékony, ahosy ezt korábban kifejtettem. 

A módszert: felfokozó, a feltétlen  hatásokat megerősitő felté-

telnek, tényezőnek tekintem a televiziós oktatás hatékonysága 

szempontjából. Különös keppen kell utalnom arra, hogy a tele-

viziós órán, valamint  az  órát megelőző  és követő órákon a te-

leviziós órára becélzott módszernek különös jelentősége van 

abban, hogy a tanuló a televíziós órán szerzett tapasztalatait 

be tudja helyezni az ismeretszerzés folyamatába, és igy meglás- -

sa azokat a - ismeretszerzéshez szükséges feltételeket, a-

melyek alapján az ismeretszerzés aktusát elvégezheti: A mód- 

szernek .klönös szerepe van az ismeretek ellenőrzésében. A te-

leviziós órán kialakított és a tanulók tudatában tükrözött is-

mereteket ugyanis meg kell. szilárditani, be kell vésni. 

Előbbi állitásaimat kéP pedagógiai, metodikai kisérlet be- 

mutatásával igyekszem bizonyitani. 

1. Először egy negyedik osztályos környezetismeret órát, 

2. majd pedig egy nyalcadik osz ályos kémia adás repre-

zentativ eredmény-vizsgálatának lényegi részét irtam le. 

A környezetis meret óra: 

Az óra elméleti koncepciója arra a felismerésre épült, 

begy az oktatás technológiában idők során bekövetkezett vál- 
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tozáeokban bárom fejlődési fokozatot vélt megkülönböztetni. 

Ennek a feltevésnek értelmében: 

á/ P. kezdeti időszak "gyenge középszerhez" igazodó frontá-

lis osztály foglalkozását e fejlődésben 

b/ az egyéni munkatempóhoz alkalmazkodó - általam meré-

ezen tradicionálisnak nevezett - programozott oktatás követ-

te, ame Iyet tulhaladott - vagy tul fog haladni - 

c/ a legujabb oktatástechnológia: az audio-vizuális eszkö-

zökkel kombinált un.. külső-ütemezésii programozott oktatás. Utób-

bi rendszerben a készségszint és készségtempó szempont jábul kii-

zelitőleg azonos - homogén ... tanulócsoportok vezérlése prog- 

romok és audio-vizuálie eszközök segitségével történik. 

Kiindulási alapelvem tehát az volt, hogy 

- ha vannak olyan oktatástechnikai eszközök, amelyek ki-

sérletileg is igazolták azt :  a feltevést, hogy a 	hallott :in- 

formációk 2o %-ával szemben - a hallott, látott és megtárgyalt 

információk 7o %-a tartósan iiegmared emléke-etünkben, és 

- ha vannak olyan módszerek, amelyek ugyancsak bebizonyí-

tották a hagyományosnál nagyobb eredményességüket, . 

akkor jogos lehet az  a  remék, hogy az eszköz- és eljárás 

:kombinációk  tovább növelhetik az elsajátitás hatékonyeágái. 

Az előbbiekben felvázolt elmélet gyakorlati megvalósitá-

sára azon a környezetismeret órán került sor, amelynek főbb 

jellegzetességei a következők voltak: 

e/ Az osztályközösségen belüli - heterogén készségszin-

tü - és készségterpoju - tenulókat már a kisérletet megelő- 

zően, parallel mérések alapj..:n, átmeneti időre, három közeli- 

tőlég azonos, kisebb közösségre osztottuk. 
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b/ Minden tanulót fülhallgatóval láttunk el., :  

c/ Az előzetes mérések alapján homogenizált tanulóceopor-, 

toket a tent ,erem három különböző falsíkja irányába helyeztük 

el.. ;  Az egyes csoportok tehát ugy ültek le, hogy p1., a ;televízió 

val tanuló közösség nézésvonala 2 tanterem sarkában álló 'tele- 

vízióra irányult, a diaképeket néző csoport tanulói pedig uEy .. 

foglaltak  helyet,, hogy  háttal fordultak a televiziónak,, é 	..har- 

madik csoport tagjai is más irányban voltak kénytelenek nézni. ;  

Az ilyen rendszerü• ülésrendre azért volt szükség,, h`o ;y az egyes 

csoportok egymást ne zavarhassák, illetve, hogy a képek sem okoz-

zanak problémákat. 

d/ A tanterem három különböző irányába forduló tanulócsoportok 

közül két tanulócsoport vezérlését progremozott információkat köz- 

14 

magnetofon__-sz:inkronizátor-dievetitő fejhallgató-»mu .kafüzet 

láncolat segitségével oldottuk meg, ugyanakkor az átlagos készség- 

szintit és készségtempoju tanulók csoportja a tantervi anyagot a 
televízió segitségével dolgozta fel. 	 . 

"A szén bányászata és felhasználása" cimü 22 perces környezet-

ismeret-adást már a tervezés periódusában - komplexumát illetően 

három - egymással összefüggő 	szakaszra: tagoltuk: 	' 

a/ Előkészités;, b/ televizióvel való tanitás-tanulás; c/ az 

adást követő tevékenységek. 

A felvázolt munkafázisok egyes részmozzanatait az alábbiakban 

f oglaltem öli; ze s ,  1/ .Elv` készítés. Az adást két-három héttel mege-

lőző elZ)készités főbb eseményei a következők voltak 

a/ Az adás előzetes megtekintése, a hanganya; rögzítése; 

b/ Koncentráció az olvasás--órák tantervi anyagával: azoknak 

az olvasmányoknak, verseknek a feldolgozása, , amelyek összevágtak 

a televi- 

r 
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ziós óra témájával. /P`rentális osztálymunka/. 

c./ A tanuniók iskolán kivüli tevékenysége: megfigyelés, érdek-

lődés, kikérdezés, tájékozódás. /egyénekre bontott csoportmunka/. 

d./ Tudásszintmérő feladatlap megtervezése, méretezése -. / anáa'i 

munka/. 
Hogyan valósitottuk meg az olvaás-órákkal való koncentrációt .? 

A Tantervre épülő tanmenet értelmében a "szén" témáju környezet- 

ismeret—órát három egymást követő oleásás«-órán két olvasmány és 

egy vers feldolgozása kellett hogy megelőzze. 

Az olvasmányok a következők voltak= 

a.:/ "Bányászélet száz év előtt és ma", 

b./ "Ahol a Fekete szén tere m", 

A vers: "A bányász" 

Az első; a "Bányászélet száz óv előtt és ma" eimd olvasmány 

ban a fejlődésnek 706.80 évvel ezelőtti és a mai állomása tükröző- 

dött. 
A tanulók megtudták, hogy abban az időben a bányamunka kézi 

erőre épült. Legfontosabb szerszámokt a csákány és a kalapács. 

Robbantás után vesszőkosarakban, puttonyokban vagy pléhteknőkben 

hordták ki a szenet a fából készült csillékbe, az un. kutyákba, 

a csilléket lovakkal vontatták; szerencsés volt az a bányász, aki 
A0-20 évi munka után élve, épen é® egészségesen került ki a bányá- 

b614- 
Az  olvasmány második részét, a mai bányászéletet ugy dolgozták 

fel, hogy "alkalmi narrátor": az-egyik tanuló mondta az összekötő 

szöveget, Miig mások Tóth. Janit meg az öreg vájárt, illetve a többi 
bányászt személyesitették meg: . 
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Az érzelmileg jól motivált téma -• ahogy megfigyeltük - 

kedvező hangulati szitációt teremtett a tanultak megértéséhez, 

kiegészitéséhez és rendszerzéséhez. 
Ennek a tevéken $őségnek a keretében a tanulók a következő„ 

érdekes kérdéseket tették felt "Miért a csákány és a . kalapács 

volt ábban az időben a legfontosabb szerazá*?...'. Nem ismerték . 

még a lapátot?... Ha robbantószereket használtak, mi szükség . .volt  

csákányra és főleg - ka lapácsr8?..'. Hogyan . furtak be a szénfal- 

ba, mikor még furógép sem létezett?... Miért hivták . a fából ké. 
• 
szült csilléket - kutyáknak?" stb. 

Magyarázatra szorult az olvasmányban "acélkeretes vasládára" 

irodalmasitott - magyarizált - de bányáeznyelve •n "solni"-nak 

neve lett személy .- és teherszállitó . felvonó, röviden: ;  kas :  de 

hasonló problémákat okokott a "szerteágazó folyos§" éé az. "aknás"2 

szavak értelmezése is. 	 .. 

Szerenos0e9 a televiziős adásból, már "hiányoztak" ezek,. a 

szakmai baklövések": 
A bányászok ugyanis, és általában mindazok,, .akik .életük 

folyamán önként vagy 'kényszerűségből jártak vagy dolgoztak szén- 
. 	•. 	, 	, , 	 .. 

bányában, csak vágatokat, járatokat és aknászokat is'mernek.• 

Furcsa gondolataik támadnának azzal a "jótét lélekkel" szemben, 

aki a bányában "szerteágazó folyosókat" és "aknást" keresne'. 

Nem szerencsés tehát feláldozni a hétköznapi nyelvhasználatot 

a túlzott költőisités oltárán, mert az erőszakolt..magyarizálás 

esetleg helytelen fogalomrendszeit ,kialakitásához is vezethet. 

A világnézeti nevelés lehetőségei a következők voltak: 	' 

Központi gondolat: "Hasonlitsátok össze a régi bányamunkát 

a mai bányászélettel!" 	.. 	 . 
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A központi problémára koncentráló kérdések: 

a./ "Mi volt Tóth Jani kezében, mikor leszállt az aknába?" 

Lámpást... - És nem fáklyai vagy mécsest 

b./ "Mit látott, mikor kilépett a kasból?" - Villanyragyogást, 

mozgó csilléket, és nevető "fekete embereket"... 

c./ "Hová lett .a régi félhomány, és hová tűnt a lóvontatás?" 

d./ 'Tan--e' fedve nevetni annak az embernek, áki kedvetlenül 

végzi a munkáját?" 

e./ "Milyen eszközöket használtak a fejtésben?" Fejtőkala-

pácsot, furógépet, s nem pedig kőlapácsot és csákányt t 

Rendszerzési szempontok: 
I 

a/ Régens rosszul fizetett, veszélyes, nehéz munka, nyomor; 

b. / Ma: minden me gvá!to zott t 

Összefoglalva: a  fenti  problémák felvtetésével az életből, 

a valóságból indultunk ki. Feltfeleztük, hogy a konkrét tapasz- 

talat érdekli'a gyerekeket, felkelti kiváncsiságukat és figyelmi% 

ket, s ezáltal megteremti - a differenciált oktatás menetébe 

illesztett - televiziós óra pszichológiai alapját is. 	. 

As 'ahol a fekete szén terem" ciziü olvasmányt önállóan 

olvasták el a tanulók. 
A néma olvasást követő megbeszélés során a következő kér- 

déeek hangzottak el: "Melyik világtáj irányában van Pécs, a  

Mecsek és a Misinatető? Mennyi idő alatt érnénk, oda vonaton? 

Miről nevezetes Péce? Miért nevezik fekete gyémántnak a jó 

minőségü szenet? Miért fontos az. hogy a magyar föld értékes 

Ásványi kincseket rejteget :? 	 . 

A televiziós óra előkészitését szolgálta az olvasmánybot: 

tartozó látkép elemezése is. /Széchenyi tér, háttérben a Mecsek 

déli lejtől../ 	 . 
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Mit láttak a képen? - Drótkötélpályát, óriási kéményeket,; 

aknatornyokat, szántóföldeket, korszeri bérházakat... A must és 

a jelen találkozását. 

A képelemzés során a következő problémák merültek fel: "Milyen 

volt Komló régen, és milyen - ma? Minek köszönheti nagyaránya fej-

lődését? Miben nyilvánul meg a komlóiak szülőföld- és lakóhely iránti 

szeretete?. : ' ,, 	 ` 

A televiziós környezetismeret-órával koncentráló olvasás-óra 

lírai alkotásáté "A. bányász" cituü verset téljes egészében . a nevelő 

mutatta be, és ssakszonként beszélték meg. 

A tanulók megtudták, hogy a./ a bányászok erős, nyugodt emberek, 

bátrak, és a Haza hü támaszai; b./ a föld alatt dolgoznak, robban-

tással szénfalat bontanak, csilléket indítanak+ c./ "J¢ szerencsét!" 

köszöntéssel üdvözlik egymást. 

A.  verset bemutató nevelőnek maradéktalanul sikerült ,érvénye-

sitenie a.megtervezett nevelési cél alapgondolatát: azt, hogy a 

tanulók is megbecsüljék a bányászok nehéz és áldozatos munkáját. 

Igy nyert értelmet s értéket számukra az a széndarab, amelynek el- 

égetése sokkal egyszerűbb,, mint a kitermelése. 

Összefoglalva az olyásás-órák tényanyagával való koncentráció 

lényegét: mint utólag kiderült, az olvasás-órán szerzett és elrak- 

tározott információkat a későbbi televiziós óra hatékonyságának 

növelése érdekében gazdagon fel lehetett használni. 	. 

Az előkészítéshez tartozott a tanulók -adást megelőz&;{. - 

iskolán kivüli tevékenysége is .: Ezt a tankönyv "emlékszel"? -gyüjtel- 

érdeklődj l ."  koncepciójára épitettük. Igy a tanulókat nem érhette 
váratlanul a "tévé-tanító néni" egyetlen kérdése sem a közvetlen 

kontaktust erőltető televiziós adás során sem .'De ez is csak akkor 

derült ki, amikor az adásbeli pedagógus elbucsuzott a bányásztól, 



és a gyerekek felé fordulva bejelentette, hogy képeket fogunk  

látn.,~ közben kérdéseket is, kapunk.  . 
Milyen, tevékenységekből állt az iskolán kivüli gyü jtőmunka?  
Az adást megelőző két-három héttel az a csoport, '  mely közepes  

készségszinti ős készségtempoju tanulókból állt, külőnféle felada-

tokat kapott. A szén-nel kapcsolatos problematikára utaló .'  s irás-

ben kiadott "konkrét kérdéseket, feladatokat e kollektiva egyénekre,  

~- sok "apró munkára" bontotta, tehát cselekvéssel igyekezett  
kialakitani mindenegyes tanuló a csoport összteljesitményét"  

Igy a közösségen belül még az eddig "legkilátástalanabb"-nak vélt  

tanuló és ráebredt saját jelentőségének a tudatára arra, hogy  ó 

mint, egyéb, ugyan "csak" láncszem, de aktiv ős nélkülözbatel.en  

láncszem egy közösség ős egy közös cél érdekében végzett munka  

folyamatában.  

A csoport a következő feladatokat , kaptas  

1. Milyen utat tesz meg a szén a bányától a pincéig? Mit  

olvastatok erről a kérdésről?  

2. Milyen szénfajtákat találtál a lakásodhoz közeleső Taker-  

telepen? -rd le az élményedet! 	 . 

.. Mit hallották a rádióban, mit olvastál az u jságben,  

könyvben,  mit  láttál a , televizióban, .  moziban, ami összefügg  

a 'szénbányászattal? - Érdeklődj! 	 . 

4. Rajzold le Tóth . 'Janit  az Olvasókönyv 219. oldalán közölt  

kép ala ján .- fejtés közben, fe jtőka.apáecsal a kezében! - Milyen  

kérdéseket tennél fel nek? ... - Pl. a./ Mi van a fején?/Bányász- 

sapka, lámpa, miért?/ b./ Miért nem omlik rá a_ szén? - Figyeld meg  

mit látsz a képen? /Biztositó gerendák, ácsolatok/. c./ Hogy van  

Tóth Jani öltözve, miért?/ Derékig meztelen, keményen dolgozik,  

izzad/. d./ Miért nem dohányzik? /Sujtólég-veszély, de egyébként  
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is: a dohányzás nem egészséges. 

Itt emlitem meg azt a "konfliktust", amely ugyan csak az • 

az adás sarán bontakozott ki a maga teljességében, de a dohányzással 

függött össze.. Az iskola tiltja, az is koletelevizió pedig reklá 

orozza a dohányzást)... Ebben az adásban pl. azt a - nevelési szem-

pontból nem éppen szerencsés - jelenetet is bemutatták, amikor a 

tanul& premier planban láthatták, hogy a bányászok a bányáböll 

kijövet, fürdés előtt, rágyujtanak és nagyokat szippantanak a 

- cigarettából. 

"Az életet tükrözte ez a képsor!" - De a valóságnak melyik 

vetületét ábrázolta pl. a 8. osztályos kémia- adásban szereplő 

bábfigura, e cigarettázó baba?... síiért éppen egy vidáman pöfékelő 

babával kellett - ugy, ahogy - igazolni az anyagmegmaradás tör--

vényét?.. . s a népszérű fizikus-adjunktus-televiziós riporter miért 

gyujt rá nyilt szinen, miért nem várja ki türelemmel, mig a Peda-

gógusok Fóruma cimü tévé-paródia, melyben ő a kérdező végetér?... 

Miért volt hasznos a tanulók iskolán kívüli gyüjtőmunkája? 

A tanulók egy része akkor járt életében először könyvtárban. 

"Ide •visszajövünk!% - mondták azok, akiket a televiziós óra ürü-

gyén sikerült ránevelni e könyv, a betű szeretetére.. 

A gyüjtőmunka elősegitette, előkészitette a kiadott feladatok 

önálló elemzésének, megoldásának, esetleg, ujabbak keresésének ut- 

ját is, és tovább fejlesztette egy olyan látásmód kielekitását, 

amely a természet és az ember kapcsolatát összefüggésében, folya-

matosságában és gazdag változatosságában akarja szemlélni. 

A csoport tagjai a tévé-adás napjára összegezték a kutató- 

munka során   gyüjt6t, de még megerősitésre váró "ismereteket". 
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/Erről közvetlenül az adás előtt meg is győződtünk./ 

A kérdéses tévé-órára tehát már csaknem felkészülten, s éppen 

ezért a pszichológiai kényelmetlenség érzésétől mentesen jöttek 

a gyerekek. Helytelen információkat nem hoztak magukkal. 

2. A televizióval  van  tanom  i_ ás  -tanulás folyamata . .  

A . televiziós óra didaktikai mozzanatai a következők voltak: 

a/ A csoport rövid beszámolója; 

b/ Utalás a feladatlapra•, 

4/ Megfigyelési szempontok adása; 

d/ Az adás megtekintése; /tanitás-tanulás a televiziö segit 

Bégével/; 

Hogyan vezettük le az órát? 

Közelebbről vizsgálva a kérdést, a következőket irhattam le; 

A televiziós csoport tanulói először fejhaligetó nélkül össze- 

gezték az iskolán kivüli gyüjtömunke során szerzett tapasztalatai-

kat. /E rövid beszámoló a másik két csoportot egyáltalán nem za-

varta, minthogy fejhallgatóval a fejükön - elszigetelődtek a 

zavaró hatásoktól./ 

A beszámolót követően az osztálytanár utalt a feladatlapra, 

majd megfigyelési szempontokat adott. Erre azért volt szükség, mert 

- mint tudjuk - a tanuló csak akkor kéDes ismereteinek alkotó mó-

don  való alkalmazására, ha az ismerétek elsa játitásának folyama-

tában is kellő tudatosságot, kezdeményezést, önállóságot tenusi- 

tott... Az észlelés - a megfigyelés céljának és szempontjainak 

világos megjelölése és a megfigyeléssel kapcsolatos instrukciók m 
megadása nélkül - egy általán nem garantálja a szükséges összefüg-

gések tükröződését a tanulók tudatában. 

Az adás magtekintése sarán 22 percen át volt részünk abban a 

hatásban, amit ha valóban élmény - televiziós élménynek szoktak 
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nevezni.  
"A szén bányászata és felhasználása" cimü televíziós környe-

zetismeret-adás azonban anakronisztikus tanokat hirdetett - kor-

szerit eszközzel! 	 . 

,A feldolgozott témázz és a feldoltozás módján ugyanis  rr~ár 

tulhaladt a fejlődés .,. Nem szerepelt pl. az adásban a napjaink-

ra jellemző lényeg:, az t.i., hogy a azén eltüzelése nemcsak luxus,  

hanem rablógazdálkodás is! - Igy hát kissé elavultnak tűnt a tévé-  

tanitó néni ",mire használják a szenet?" kérdésére adott "kályhába"  

válasz, és az a  kérdés is, hogy "r;,ivel (ütik a  gőzmozdony kazán-

ját?" A gyerekek ujabban viii xos-vontatásu vasuti kocsikon utaz-

nek. Igy eLyre kevésbé szivják be a palás szén égéséből származó,  

s tmglehetősen szurós szagu kéndioxid gázt. Márpedig, ha a göz-  

mozdony kazánját szénnel fűtik, akkor be kell hogy szivják. .  s, ha  
mér mindenkép el  kell "égetni" a szenet, sokkal korszerűbb lett volna  
bemutatni,hogy a szén zárt térben való hevítésénél a kokszon ki-  

vül éghető gáz, sőt olyan kátránytermék is keletkezik, amelyből  

a modern vegyipar festékeket ., gyógyszereket és műanyagokat állit  

elő. "S csak a szénpor elszívatása után - ventillátorok szivták  

el - kezdődik meg a azén felazállitása?... Miért kellett "átprofi-

.lirozni" a valóságot?... Elámitani és félrevezetni naiv embereket?  

Még ennek e műsornak az alkotói is elkerülhetnek egyszer egy olyan  

szénbányába, ahol - ventillátor helyett csak a léghuzat azivja  

el  a szénport! 	' 
.  Ajg  áat követő tevéken s k..  at.i... id  iCr 	ráw.....++. 	r~wan —o  

Az adást követő tevékenysfgek a következők voltak: 
a/ A fényedáptációs hatást =eloldó rövid átvezetés;  
b/ Megerösités diaképekkel .;  
c/ Alkalmizd rögzités /az elsajátitott ismeretek visazacsa-

tolásá:./.  
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Kellett-e, szükség volt-6 a megerősités az adást követően? 

Ez a kérdés azért aerült fel,  mert.  - televizióval tanitottunk. 

Mi történne  ekkor  - gondoltuk - he figyelembe vennénk, hogy a tele-

vizióval való tanitás-tanulás nagyobb pezichnológiai előnyökkel 

jár, mint az, amelyhez a tanulók már hozzászokialc.igy a  tévés óra 

esetleg utólagos megrősitesek nélkül is hagy  talán  annyi emlékny3- 

mot, amennyit a hagyományos  Óra  befejező didaktikai mozzanata?... 

Az előbbi dilemma  feltáratlan  maradt, mert - volt megerősités. 

A szakboltokban'is megvásárolható "Kőbe zárt napsugár" ciuiü diafilm 

néhány kockáját villantottuk be, amikor az szükségesnek mutatko-

zott, és a magnót is  felhasználtuk  a megerősites szinezésére. 

Az osztálytanár tehát a látottak, hallottak ujbóli összefog-

lalása, begyakorlása, alkalmazása révén kiegészithette a teve-016-, 

adók munkáját, ezzel is fokozva az adás hatékonyságát. 

Az adás hatásfokát olyan feladatlap segitségével próbáltuk 

mérni,  melynek feladatait előzetesen diefilmen rögzitettük.Az al-

kalmazással egybekötött visszacsatolás tat-16A kivetitett diaszöveg 

reven valósult meg. 

Az audio-vizuális  feladatlep eyes elemei e következők voltak: 

1. Válaszd ki, és ird le azokat a fogalmakat, amelyek a mai 

szénbanyászatra vonatkoznak! 

Mécses, lóvontatás, szállitöszalag, fáklya, esillék. 

2. Melyik eszközt nem használják a mai bányában az alábbiek 

közül: furógép, fejtókalapács, véső, sztnkombájn 

Ma WAr nem használják a 	 -t. 

3. Az alábbi felsorolásban szándékosan összekevertük a helves 

sorrendet: 

1  csillékbe  rakják a szenet; 2 elhelyezik e robbanótölte- 
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tet; . 3 lyukat farnak a szénfalba; 4 lerobbantják a szénfalat; 

5 a csilléket kivontatják a felszínre; 

A helyes sorrendnek megfelelő számok: 

4. Az A-oszlopban 1:elsarolt fogalmakhoz  milyen fogalmakat tár- 

sitanál B-ből? 
A  

kályha:-. 	, 

kazán:  

erő mu a 

csille: 
Csak számokat irj! 

"5. Sorold fel azt a három legfontosebb kelléket, amely nélkül 

a bánt ász new száll le a mélybe! 

A kisérletttanu1ságai:  

A feledetlapre kapott információk eredményeit a matematikai 

statisztika nyelvezetére átültetni - 3o-nál kisebb létszáma oszt- 

tályokról lévén szó 	majd az adatok elemzése után kijelenteni, :  

hogy a leirt és a hagyományos módszer  között szignifikáns eltérések 

mutatkoztak, a matematikai statisztika szemszögéből nézve illuzórikus 

lett volna. 	 . 

A kisérlet azonban - metodikai oldalról közelitve meg a kérdést - 

hasznos tenulságokkal járt. 
Bebizonyosodott pl., hogy a televízió is felhasználható - mint 

a multi-media rendszerek egyik, de nem egyedül üdvözítő tagja - e 

differenciált oktatás folyamatában. 

A •pozitiv összbenyomások alapján jogos lehet az a feltevés, 

hogy e didaktikai differenciáció előbbiekben leirt megvalósitását, 

számos, egyelőre nyitva hagyott problémája ellenére is, a pedagó- 

B 

1 kivilágitás 

2 szén 

3 gőzmozdony 

4  villanymozdony 
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gógiai fejlődés repre zent ativ eredményvizsgálatok tukrébe a is hasznos  

utkeresé®nek fogja minősiteni..Az. alkalmazott  módszer és a felhass..  

nált eszközök hatékonyságát vagy ami kevésbé valószinü rossz  

hatásfokát az eredményessége, fogja igazolni vagy cáfolni.  

A kisérlet eddigi  tapasztalatai lényegében igazolták Ágoston  

György professzor, 1965-ben  tett.kijelentéseit3. „ A hagyományos ok-  

tatás minden  gyermeket  .azonos , tanulási tempóra kényszérint a rosszabb  

képességű gyermek nem végezhet .resebbet, a jobb kép sségü. nem vé-  

gezhet  többet. Ilymódon a hagyományos oktatás -nivellál, ami főképp  

azt jelenti, hogy a jobb képességű gyermekeket megrekeszti a fejlő-

désben. Sok gyermek képes volna pl.' sokkal magasabb  szinvonalakat el-  

érfa$ mennyiségileg é9 minőségileg . is .... Erre azonban 'ma  kevés lehe-

tőség van az iskolában. „  

A második kisérlet: a 8. osztályos kémia-adások hatékonyságának  

meghatározásár-a irányuló egyik mérés  1 isnertétése,  

Az 1971-/72es :  tanévben egy érdekesnek egyben aktuálisnak s tanul-  

ságosnak vélt pedagógiai probléma eldöntésére vállalkoztunk. 4,446160  

az volt,  hogy ,a televizióval.való tanalás a 8, osztályos kémia-tantárgy-

ban hatékonyabb-e, mint a, televizió  nélk ~.11si' 

A kiéérlet 061 30 más megközelitésben igy ' f ogalmaztuk magi az 1.  
ábra TIT. számadataiból milyen következtétésekre juthat unk bevet és  
c-vel kapcsolatban? /hitsás 1. ábra/  

A témazáró feladatlapokkal. mint mérőes zközökkel 'végreha jtott f olya  

matos 'mérést a "Méréses módszerek a pedagógiában"  " és "A témazáró tudás-  

szintmérés gyakorlati kérdései":oimx könyvekben leirt utmutatás  szel- 

leniében valós&tottuk .meg.  
Az iskolateleviziö szerkesztőségébe beérkézó' sokézer feladatlap  

megszámlálása alapján már az, első adások utáni fokozodó érdeklődésből  

is megállapitottukt hogy nem akadt 'az országban olyanmegye, amely  
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egy vagy több iskolával ne képviselte volna magát ebben á kezde- 

ménye zésbe n. 
összesen tiz tematikus egység méréséhez küldtünk feladat- 

lapokat. Ezek a:következők voltak: 

1. Az anyag megmaradásának törvénye. /Szeptemb©r 17./ 

2. A ,kémiai' alapf ogalmak rendszerezése. /Október  S./  , 

3. 'A bázisok összefoglalása. /November 19./ 

4. ;k sávak összefoglalása. /December 17./ 	 . 

5: .A ,kénsav gyártása és felhasználása. %Január 21./ 

6. ,A:sók keletkezése. /Január 
?.• A mészkő. /Február 11./ 

8. Az anyagok kémiai esoportositása. ' /Március 11./ 

9. A vaskohászat és az acélgyártás. /Április 22.% 

10. 'Kémia, a háztartásban ./Május 27 

A felsorolás , - rendszerzési' szempontokon kivtl?. - annak 

szemléltetésére is szolgált, hogy a témazáró feladatlapok váló'- 
ban beAtezett összefoglalásra, rendszerezésre váró tanitáai 

egységek , elsajátitásának mértékét szándékozták megállapitani. 

Ennek megfelelően - bár az adekvát válászkényszerre épülő 

feladatlap egyes , elemei elsősorban mindig az adott .televiziós 

árfás tómájára utaltak a feladatok összeállításánál, . megszér-

kesztésénél figyelembe kellett hogy vegyem nemcsak az adások 

közti  intervallumban elvégzett tantervi 'anyagot, hanem a tan- 

tervi anyagot a tévé-nézés nélkül feldolgozó, un. kontroll-iskolák 

/osztályok/ . igényem is. 
A feladatlapok sajnos -technikai,  takarékossági és egyéb 

okok miatt még kétféle véltozatban sem  'kész ihettek el, de --nyom 

datechnikai okokból - ezt a mérőeszközt is úgy kellett megtervez.. 
ó 

nem, hogy a Áladatok egyetlen lapon elférjenek. Képek, rajzok stb.  

f 

0 . 



készitése ujabb "bonyodalmakat" okozott volna.  

Az eredményvizsgálatra használt feladatlapok  kötül 

a január 28.—i adáshoz kapcsolódó  = a sók keletkezése témáju-

feládtlap ismertetésére vállalkozom munkán további részében.  

Ennek a  téma körnek a kiválasztását, terjedelmesebb  

vizsgálatát és elemzését a következő tényezők indokoltákt  
1 ... Az időpont; tanulóink tul vannak a, 8. osztály első  

féléven; .a sók keletkezése cimd feladatlapot megelőzően már  

öt izbe n. volt alkalmuk — bizonyos ; rutint igénylő — ujszorüen  

megkonstruált mérőlapok kitöltésére. A tesztlap-kiállitás  

"technológiáját" tehát ismerik, s örömmel veszik, ha a röp-

dolgozatok sivár változatosságában ezzel az új, játékos i  és  

"igazságos" eszközzel is számot adhatnak tudásulról. . 

2..A téma tartalmas a só típusu veg fületek.. csoportja  

a sav—bázis—só triódra alapozó O. osztályos kémiai szemlélet..  
nek jelenleg is sulyponti anyaga. Ezzel tessz:ik befejezetté  

általános iskolai fokon nemcsalc a ,  legfontosabb vegy ~iletcso-

portok tárgyalását, hanem a kémiai átalakulások fajtáinak  

megismertetését is. A cserebomlás fogalmának  vegyületalkat-

részekkel történő értelmezése az atomcsoportokon alapuló szer-

kezetszemlélet kialakitásának is ,  fontos állomása.  

3. A probléma bonyolultsága, . nehézségeit a kémiai át— ' 

alakulások 4 fő tipusát azonban a jelenlegi gyakorlatban a  
következő eljárással tárgyaljuk= 	 . 

A , 7. osztályban az egyesüléssel és a:.bomlással, '  a 8: ' 

osztályban — a tanév elején — a helyettesitési folyamattal is-

merkednek meg tanulóink. A cserebomlási rdakció fogalmának ki-

alakitása azonban csak a tanév második felében a sók témaköré ,. 



nem tárgyásása során történik meg. 
Ez az elosztás a későbbi tanulmányok sarán - mint ahogy 

azt gyakorló kémia-tanárként a gimnáziumi, illetve szakközép- 

iskolai tanulóknál tapasztalt$*- több hibaforrás oka  lehet.  

Már a 8. osz ályban mérőeszköz-variációkkal vagy hagyományos 

módon-végzett eredményvizsgálataim is azt igazoltak, amit a 

középiskölai mérések : csak megerősitettek, hogy: 	 . 

a./ A tanulók bizonytalanok :a.cserebomlási folyamatok fel-

ismerésében. Nem tudnak különbséget tenni az, általános és a 

különös között. Ez annak a következménye, hogy , a , cserebomlás 

fogalmát a folyamat speciális eseténekla közömbösitésnek a 

tanulása-tarvitása folyamatában ismerték mag. 

b./ A  fogalom  kialakitásáig azonban több olyan  kémiai 

 .találkoznak a tanulók . a 8. osztályban ,, amelyet nem  

tudnak megnevezni, azaz az eddig ismert átalakulási tipunok- 

ba besorolni. .ilyen váltózások pl. az 1837 számu hivatalos 

tankönyv 60. oldalán közölt. kisórle t rajzán a nátriumhid= 

roxid-oldat és a rézszulfát-oldat reakciója / a sok cimó tan-

tervi anyagot tárgyaló bázisok témakörében, a sók tarvitását 

megelőzően/f ilyen a 88.. oldalon leirt Naal +.tömény 11 2SO4  

reakció szemléltetéses a sóav-gáz laboratóriuma. előállitása 

/most a savak ci.mü egységben, de még mindig a sók tárgyalását 

megelőzően/; ilyen a tömény oxidáló savaknak a hidrogénnél 

gyengébben pozitiv jellemü fémekre gyakorolt hatása /p1.Ou0: 

R2SO4, tankönyv,  75. oldal/ vagy a . CuO , + HNO3 reakció/ tankönyv, 

85. oldal/ hogy csak  a.legkirivóbb - a a tanulók számára még 

értelmezhetetlen - hiányosságokat emlitsem meg  á probléma bonyo- 

lultságának és nehézségeinek igazo]ásárá. 
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4. A sók ciaü tematikus egység kiválasztását és' részletesebb  

elemezését - előbbieken- kivül . a világnézeti nevelési lehetőséget  

rejtő téma, kibontakoztatása is indokolta Az' egység feldolgozásában  

:. ti. igen jelentős feladat a tények és az általánositások szigoru lo-  

gikai következetességgel való . összekapcsolása; 'a q hasonloságok és kü-  

lönbözőségek megállapittatása. Anna4, hogy megértessüks a cserebomlás  

a.Oémiai átalakulások egyik fájtája, a , közönbötlités viszont a csere-  

bomlásokhoz tartozó kémiai folyamat, továbbá, hogy' e tényre utaló  

összehasonlítást, ' s megk ~ilönböztetést a tartalmai jegyek 'összevetésé.,  

vel végeztessük, az volta világnézeti nevelési szempontu jelentősé!  

ge hogy a bázis sav ellentétnek a 'felolclésát a közöMbösitésben tör-

ténő vizképződéssel.magyarázva, a sóképződést az'.ellentétek'hatásé-  

nak egységre vezető eredményeként érzékeltéttdk, s ezáltal égy kiséi-  

.lettel is de•monstclható igazolás révén a tanulók  dialektikus  gondol-►  

kodását, a valóságról alkotott képét is formáltuk.  

Az előbbiekben 'felvetett gondolatokat a 2. ábrán kiséreltem meg  

érthetőbbé,, szemléletesebbé 'tenni  

2. ábra .  

A közömbösités és a aserebomlás  

Kiindulási angagok i . .. Keletkezett  anyagok: , 
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HC1M 	t i 	_ 	 
2 N 

+ iJCl  + H2  t ISO4-  rNa2JSO4 1 + 2 HI  Cll 

2 4 	s 	+ sav 	=más só + más sav 

	

két vegyület 	k ét mas vegyület 

Cserebomlás: 	vegyület + vegyület = más vegy.+ s vegy. 

z azonos . jellemű alkotórészek helyet cseréltek. 

A Tanterv  követelmányrénd. A hivatalosan érvényben lévő 

Tanterv és utasitás sókra vonatkozó utalásait a "Tanári kézikönyv 

a 8.., osztályos kémia tanitásához s következőkben értelmezte a 

könyv 147. oldalán: /.6 sok "tudj:i:" és "ismerjék" szóhasználat 

a Tantervbe:.ii ardult elő./ 

1. Ismerj k a tanulók a sók ,általános fogalmat o keletkezési 

folyamatait, ti származtatását, Ismerjék a cserebomlás fogalmát, 

mint a kémiai átalakulások egyik fajtáját, s ezen belül a közöm- 

bösitést, mint cserebomlási folyamatot. Tudják e cserebomlási 

folyamatokban a bomlás és az egyesülés összefüggését értelmezni. 

Tudják az adott cserebomlási folyamatokat felismerni és egyenle-

tekben önállóan kifejezni 

2.. Tudják a fémeket és nercfémeket oxidjaik bázis - illetve 

savképző tulajdonságai alapján is megkülönböztetni, anyagokat 

az elem - o id - sav - bázis - só rendszerezésben csoportositani. 

Ismerjék fel ragadott képlet alapján a tanult vegyülűtesocortokat. 

Szerkezeti összefüggésben ismerjék 's molekulák alkotórészeinek 

szerepét, ezekiek az egyes veyülotcsoportok tulajdonságaival 

való összefüggését. Ismerjék  a ve6yüle tcsoportok származási ász-

szetgüggését, a tudják ezt példákkal dinállóan is indokolni. Tud-

ják ez egyes vegyületcsoportba tartozó anyagokat tulajdonságaik 

és kisérleti vizsgálatok alapján felismerni. 
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3. Ismerjék a tanulók a sók összetételét, keletkezését /vagy 

előállitását/, legfontosabb tulajdonságait és jelhasználását. 

Hogyan dolgozta fel a ITV alkotó—csoportja /i.ró, lektor, 

'szakértő, rendező, operatőr, stb./ az előbbiekben több oldalról  is 

megvilágított témát? 

Az adás hatékonyságára utaló feladatlap tételeit a következő 

forgatókönyv alapjáh kellett megterveznem: 

Az adás han anyage:  

— Kedves kartársak, kedves ;yerakek! Sokszor találkoztunk a r 

az eddigiek során olyan kémiai folyamatokkal, amelyekben savakat 

reagáltattunk fémekkel. Gondol.,atok vissza az eddig tanultakra, 

hol láttak már ezeket a kisérleteket?..'.ági? 

—A fémtik jellemerősségének vizsgálatakor és hidrogén fejlesz-

tésekor. 

— Valóban!.... Gyerekek! Idézzwk fel ismét ezt a kisérletet! 

Gyurka! Válaszd ki valamelyik  fémet!  Ági! :.Le pedig menj a táblá-

hoz, és ir•c le e kémia. nyelvén, emit Gyuri csinál! 

— Magnéziumot helyeztek az egyik kémcsőbe, majd erre sósavat 

töltök. 3uborékok szállnak fel... 

' —Llit jelent ez? 

Valamilyen gáz fejlődik. 

—L ilyen folyamat játszódik itt  le?  

—Helyettesités játszódik le, irelynek során hidrogéngáz és 

magnézium.kiorid keletkezik. 	 . 

• Rendezem az egyenletet. A baloldalon két sósav--molekulát 

irtem, azért, mert a magnézium-két vegyértékű é: két, egyvegyér-

tékü fématomot köt le, ez csak két sósav—molekulából keletkezhet. . 

A baloldalon az atomok száma megegyezik a jobboldalon lévő ato 

mok számával, igy helyes az egyenlet. 	 . 
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- Jól van Ágil ... Gyerekek!-Hogyan tudnánk kimutatni, hogy 

itt "valóban hidrogéngáz képződött?  Nos,'  Gyurka? 

- A kémcsövet lezárom egy  olyan  dugóval, maelyben egy üveg- 

cső van,  majd  a üvegcső végén eltávozó hidrogéngázt egy gy ujtá- 

pálca segitségével meggyujtom: 

- :i ragadt vissza a kémcsőben? Gyurka! 

- A : g_:nézium-klorid vizes oldata. . 

- U ;y van.__ hogyan tudnák ezt bizonyitani? 

- Az  oldatot  bepácolnám. 
O 

- Itt vau ez a kristályositó csésze. Tessék! 

- Az oldatot a kristályositó csészébe töltöm, majd-Bunsen- 

'égővel mele iteni kezdem. Rövid idő w ulve a viz eltávozik, fehér. 

szinü só: magn.éziumkiorid mered visszá ': 

- Rendben van, Gyurkal.... Gyerekekl Láttuk, hogy: ha a fémeket 

sósavbén oldjuk, ekkor a hidrogén mellett egy nagyon fontos ve-

gyülettipus4 vb' képződik. - Mit gondoltok,' vajon minden fémből le- 

bet ilyen módon 'sót késziteni?....Ági? 
v 

- Nem. Csak a hidrogénnél pozitivabb fémek képesek fiavakból 

elvonni a hidrogént és a savmaradékkal fiévá- egyesülni. 

- vigy  van. A magnézium a hidrogénnél pozitivabb, tehát képes 

azt helyettesiteni. Ilyenkar maónéziumklorid keletkezik, a hidro-

geri_atomok pedig molekulákká kapcsolódva eltávoznak. 

Helyettesitési reakcióval nemesek savból és fémből állithaa-

túnk elő sókat, hanem más ~óból és fémből' is. Ennek igazolására 

egy kisérletet is be tudok mutatni. Ebbe az üvegbe rézszulfátot 

téttünk. Ebből ebbe a pohárba öntögettünk ki, majd egy vaslemezt 

mártók bele. A rézszulfát-oldatból a vaslemezre kiválik a réz, ' és 

e poh-.rben vasszulfát mered vissza. 

- Fel tudnád írni reakcióegyenlettel a táblára? 



- 61 - 
Rézsaulfát reagál a vassal, keletkezik vasszulfát és fém. 

A baloldalon lévő atomok száma megegyezik a jobboldalon lévő ato- 

mok számával, igy az egyenlet helyes. 

- Jól van, Ági?... Gyerekek! Nézzük meg, bogy á kisérlet iga-

zolja-e valóban Agi állitását... Figyeljétek meg: a'veslemezen a 

réz valóban kivált, a pohárban pedig vasszulfát maradt vissza. -

Magyarázzuk meg ezt a folyamatot molekulamodellel! ...Rézszulfátot 

reagáltattunk ftóawassal. A vas- tudjátok erősebben pozitív, mint  a 

réz, tehát a vas képes a rezet vegyületéből kiszoritani. Vasszul-

fát keletkezik, a réz pedig .elemi állapotban, fémes formában ki- . 

válik. - Sókat tehát elő tudunk állitani helyettesitési folyamat-

tal.  Tanultatok ti azonban más sóképzési folyamatot is. Melyik volt 

ez?...  .Gyuri? 

- A cserebomlás. 

- Milyen folyamatot nevezünk cs ebomlásnak? 

- Amelynek során két vegyület egymással reakcióba lép, és ez 

azonos jellemű alkotórészek helyet cserélnek. 

- Ugy van,... -Ezüstkloridot, vizben oldhatatlan sót szerető 

nénk előállitani. A rendelkezésünkre álló anyag:  ezüstnitrát és 

nátriumklorid._ - Ági! Menj a táblához, és ird fel .a kiindulási 

anyagokat! ...Tehát nátriumklorid. Az, ezüst egy vegyértékű. 

- A két sóoldat között cserebomlási .folyamat megy végbe. Az 

azonos jeliemü alkotórészek helyet cserélnek.: Az ezüst tehát a 

nátrium helyére lép, és ezüstkloridot alkot. A nátrium ugyanakkor 

az ezüst helyére lép be, és a nitrát atomcsoporttal nátrium-nit-

rátot képez. Az ezüstklorid vizben oldhatatlan, fehér szinü só. 

- Nézzük meg, hogy a kisérlet igazolja -e állitásunkat?...Ebbe 

a kémcsőbe nátriumklorid oldatot öntök, majd rá ezüatnitrátot 

töltök.- Figyeljétek meg, bogy mi történt?.... Azt hiszem, jól lát- 
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játok a fehér szinü ezüstklorid képződését ...Cserebomlásos folya- •
. 

mat azonban nemcsak két só6ldat között játszódhat le, hanem savak 

és bázisok között is. - Hogy nevezzük a sav-bázis reakciókat más 

néven, Ági? 

Közömböaitési folyamatnak. 

- Miért?  

- A folyámatban a savak savas hatását adó hidrogén egyesül a 

báziabk lugos kémhatását alkotó hidroxil-atomcsoporttal vizzé, és 

a visszamaradó savmaradék fémekkel egyesülve sót alkat . 

-* Jól' van, Ági!. . llás unk erre gyerekek egy konkrét  példát! 

Nátrium--hidroxidot kénsavvál reagáltatunk. A nátrium-hidroxid erős 

bázis, a bázikus tulajdonságát a 'hidroxil-atomcsoport okozza.. A 

kénsav savas jellegét a savhidrogén adja. A két anyag reakciójakor 

a bázis hidroxil-atomcsoportja a savhidrogénnel egyesül, közömbösig- 

tik  egymást,  és viz keletkezik, e nátrium pedig e savmaradékkal 

sót , .nátrium-szulfátot képez. - Nézzük meg uiost a folyamatot kis ér 

lettel! :::bbe a csepegtető tölcsérbe töltöttünk a koncentrált kénág- 

vet, a 1oa.bikbe pedig szilárd nátrium-hidroxidot. Ha e csepegtető 

tölcsér csapját óvatosan megnyitóm, akkor - emlékeztek - a nátrium-

hidroxidból Ás a  kénsavb:Al viz és nátriumszulfát keletkezik. Eköz-

ben nagyon sok hő szabadul fel, i y a vizIől vizgőz keletkezik, 

amely ezen a csövön keresztül távozik el. Az eltávozó vizgőzt jég-

kiütéssel ebben a ~záraz 'kémcsőben fogjuk majd fel...Figyeljetek! 

Most a csapot óvatosan megnyitom, - nézzük, mi történik! . o. A nát . - 

tirumszulfát, a fehér, kristályos só a lombikban gyüjt össze, a má-

sik reakciótermék pedig, a viz, e kévecsőben. - Hasonló jelenség ját- 

szódik le, hogyha tömény sósavat és tömény nátriumhidLoxidot reagál4a 

tatunk •egymással. Ebbe a..kémcsőbe koncentrált sósavat öntök, majd 

rá tömény nátrium-hidroxid oldatot. Figyeljétek, mi történik?..A só... 
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sav és a nátr: nhidroxi:d,. reakciójakor fehér, kristályok nátrium-  

klorid keletkezik.4-Á.git .Menj a. táblához és ird fel a folyamatot  

egyenlettel!  

- A nátriumhidroxid reagál a sósavval, keletkezik nátrium  

klorid és viz.' .A  :baloldalon lévő atomok .száma megegyezik a jobbolda  

lom" lévő aotomok számával, igy az egyenlet helyes.  

=- Az előbbiekben a sóképzésnekkét folyamatát láttuk: csere  

bomlással, illetve  helyettesitéssel. Bizonyos esetekben azonban  

a s6kátközvetlenült, tehát elemeikből is elő tudják állítani.  

Gyerekek! iíi . szükséges .a .  sóképzéshez? Miből állnak a á$k?  

-'Fémekből vagy pozitiv .gyökökből és savmaradékból„  

- Helyes -. Hogyha  a  savmaradékot csupán egyetlen elem épiti  

fel, ebben az esetben elemeiből is elő tudjuk állitani a sót.  

Meg tudnátok mondani, hogy melyik az. a . savmaradék ', amelyet csak  

egyetlen-elem épít. fal?. , ..`, ,Ágnes?  

- A klorid.  

Jól van. Kloridokat tehát fémből és klórgázból egyesülési  

reakcióval is elő tudunk állitani. Futassunk erre egy kisérleteti  

Ezt a hengert megtaitöttük klórgázzal ., benne nátriumot fogunk majd  

elégetni. A nátrium-darabkát leitatom, közben'gyujtsd meg, Gyurka,  

léosives, a Bunsen ;őt,. - é6 a nátriumot egy lyukas kémcsőbe  

tesszük. Egy kicsit megmelegitem.... vedd le, léalulzives, a. klórgáz  

fedőjét... majd a klórral telt hengerbe mártom. - Figyeljetek!  

A .nátrrium és a klógáz egyes filésekor fehér s .zinü, kristályos nát-  . 

riúmkl6rid keletkezett, amely az edény falára lerakódik.,.-, Ági,  

gyere  ki a táblához, és ird fel rebkcióegyen1ettell 	 . . 

-• A nátrium egyesül a klórral, keletkezik: nátriumklorid. Mi- 

vel a klór molekuláris állapotban fordul elő, és két nábrítia-atommal  

egyesült, két nátriumkiorid molekula keletkezik.  



Gyerekek! ... Emlékeztek?... Az első t 'eleviziós adásban mutat-

tunk egy olyan kisérletet, amelynek a kémiai lényegét nem magyaráz-

tuk meg. Idézzük fel most ismét ezt a kisérletet!.^.. Két , hengert 

megtöltöttünk azintelen gázokkal. Az egyikben sósavgáz, a másikben 

ammóniagáz van. A két hengert egymásra boritom. Ilyenkar a két anyag 
reakciójaként fehér, szilárd halmazállapota anyag: ammóniumklorid 
keletkezik. Nézzük meg molekulamodelleken, . mi történt a két anyag 
között?.. .. A kiindulási anyagunk ammónia és sósavgáz volt. . A két 

anyag egyesült egymással, és ilyenkor ammóniumklorid, NH.C1 összeté-

telü anyag, só fehér,. kristályos anyag keletkezik... - Gyerekek! 

Most pedig befejezésül ismételjük át még egyszer  a mai órán ballot- 

. taket t ..:' A sóképzésnek három folyamatával ismerkedtünk meg; sók 

tehát helyettesitéssel, cserebomlással és egyesülési folyamattal 

keletkezhetnek. A helyettesitési folyamatra két példát láttunk: a 
magnézium és a sósav reakcióját, amelynek során magnéziumkiorid 

keletkezett és hidrogéngáz szabadult felt a vas és a rézszulfát«• 

oldat reakcóját, ilyenkor rézszulfát só és fémréz keletkezett. 

A cserebomlásra is láttunk példákat: az ezüsthidrát és nátriumklorid 

oldat reakcióját. Ilyenkor ezüstnitrát és a nátriumklorid kelet-

kezett, tehát két ső. A nátriumhidroxid és sóav reakciójakor 

nátriumklorid és viz keletkezett, ezt ugye emlékeztek, sav-bázis : 

reakciónak, közömbösitési reakciónak, neveztük. -- Az egyesülésre két 

példát láttunk: az elemekből történő egyesüléskor keletkezett a nőt- 
riumklorid, tehát a nátrium és a klórgát reakciójakor... valamint 

két vegyület egymásra hatatAt: az ammónia és a sósavgáz egymásra 
hatását ilyenkor ammóniu.mklorid keletkezett...- Mielőbb elbucsuz- 

nánk, lássuk a mai versenyfeladatokat!... Első kérdésünk a következői 

irjátok fel rekacióegyenlettel: hogyan oldódik az aluminium kénsav-
i 

ban? - Az aluminium hárem vegyértékű. Diktálom: hogyan oldódik az 
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aluminium, kénsavban? Az  aluminium három vegyértékű. - A második 

feladatban egy kisérzetet mutatunk be •. Aluminiumot és brómot rea-

gáltatunk egymással, egyesülési reakció játszódik le. Ezt a kisér-
letet azonban csak jól huzó Vagy vegyifülke alant lehet bemutatni, 

mert rendkivül veszélyes. - írjátok fel reakcióegyenlettel a ' . látott 

folyamatot! . • 	Kedves kartársak, . kedves .gyerekek! A viszontlá- 
tágra! .._. 

Ez volt tehát annak a kémia-adásnak a hitelese hanganyaga -, amely- 

nek a telepedagógiai hatásfolyamatban realizálódott eredményessé-

gét kellett a fenti információkra központositó feladatlap segitsé 
gével kimutatnunk. ' 

A hiteles szót azért irtam le kicsit bangsulyozottabb jelentő-

séggel, mint a többit, mert, mert: 

a./ a feladatlap megtervezéséhez szereztem egy eredeti 'forgató-

könyvet is, amelynek szövege azonban; nem egyezett meg teljes mér- 

tékben a nagyközönség számára sugárzott ►t.ondanivalókkal 

b./ az un. tanári segédkönyvben közölttájékoztatás ugyancsak 

eltér - a ' vá-ltozatosság kedvéért - a forgatókönyv szövegétől és . 
a képernyőn elhangzó közléstő. is. 

Ezekre a dolgokra akkor  jöttem ra, amikor a műsor kópiáját 

- hetekkel az adást megelőzően --. az ITV .Pozsonyi útcei vágó - és 

raktárhelységében megnéztem, és az adás auditiv ismeretanyagát 
a biztonság kedvéért magnószalagra rögzitettem ./ Ma már erre nincs 

lehetőség, - az érdeklődő pedagógusok csak a Tanári segédkönyv 

közléseire támaszkodhatnak/. 	- 
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A mérés lebonyolitásának előzményei: 

Az Iskolatelevizió szerkesztősége még szeptember elején levél-

ben tájékoztatta a mérésben résztvevő, illetve a kontroll-funkciót 

betöltő iskolák igazgatóit és szaktanárait a szükséges tudnivalók-

ról. A szerkesztőség szeptember 14-i keltezésü felhívása - a mérés 

céljának rövid ismertetése után - arra kérte az érdekelt nevelőket, 

hogy 

a/ a mérőlapokat az adást követően osszák szét a tanulók között, 

b/ akadályozzák meg a mérési eredményeket meghamisitó esetleges 

tanulói tevékenységeket, 

c/ a mérőlapokat - kitöltés után - postafordultával küldjék 

vissza a szerkesztőségbe. 

A feladatlapok kijavitásában és értékelésében való részvételre 

tehát nem kérték fel a nevelőket * 	 . 

A "Méréses módszerek a pedagógiában" cimü tankönyv 12o. oldalán 

leirt főbb munkamozzanatok közül - megitélésem szerint a legfonto-

sabb előzetes tevékenység - annak magyarázatára vállalkoztam, bogy 

a téma tartalmi elemzése, stb. /lásd: 12o: oldal/ alapján összeál- 

litott kérdések s feladatok milyen tudásszintek megállapitására irá-

nyultak? . A tanuló tudásszintje ugyanis - mint tudjuk - ismeretei 

mennyiségétől, de attől is függ, hogy ismereteit mire tudja hasz-

nálni; Különös jelentősége van ennek a felismerésnek pl. a  ter-

mészettudományos tantárgyakban, amelyekben elsődlegesen gyakorlati 

alkalmazásokat követelnek meg, és csak ezután várják el  az  ismere- 

tek megjelenési formáinak a meghatározását. Ez a tétel egyébként 

egy szaktárgy Kendszerére vonatkoztatva alkalmazza azt az ítéletet, 

amit a "Méréses módszerek a pedagógiában" cimü, sokszor idézett 

tankönyv igy fogalmazott meg a 37. oldalon: "... mérés szempontjából 

leglényegesebb összefüggés a szintek és a megfelelő tevékenységek 

között van." 	 . 
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Iskolatelevizió 	6.sz. mérőlap 	1971. január 28 
Kémia, 8W osztály /A 'sók keletkezése/  

A tanuló neve: . 	  

Tanulmányi átlaga a 8. osztályban:  

Kémia osztályzata a .8 osztályban: 	 

1. Az "A -oszlop kipontozott helyeire a "B-ből választott számokat  
kell írnod!  

"An  

a/ i'züstklorírot állitunk elő  
ezüstnitrát- és nátriumklorid- 
oldatból:  

"B"  
--T-EFlyettesités  

    

b/ 2Na +C12  = 2 NaCl  
c/ Rézpri1 f  át-oldatba  vaslemezt  

helyezünk:  

minden sorban 

Ca  + H2804 ; 	Cu + H2 ;  

2 H2  + 02 ; 	CO2  + H20; 
Na20 + H20; 	NaOH + HC1 ~ 

 a 
 I~  

b el 
3.  Ird'be  a táblázatba a  folyamatban keletkező  só nevét!  

2.. Válaszd ki és hozd alá  
matokatI  
a/  Ca  4 2H2O;  
b/ NH3  + HC1  
c/H2 +012 ;  

2 cserebomlás  

3 egyesülés  
,a 	I 	b1 cl  

a  sóképző  kémiai f olya- 

A sóképző kémiai folyamat A keletkező só neve  

kalcium + sósav 

nátriumhidroxid + kénsav  

05012  + Na2CO3  

Ammónia + salétromsav  . 

4; Egészitad  ki az alábbi meghatározást a kipontozott . helyeken:  

"Közömbösitésnek nevezzük azt a kémaiai folyamatot, amelyben  
és 	 egymásra hatásakor 	 és 	 

keletkezik:"  
lalbicidi  

5. Ca/OH/2  + H2SO4  Ez a kémiai folyamat Pista szerint közömbösi-  

tés, Jóska szerint cserebomlás. - Kinek van igaza?  

a/ .,gyedül Pistának? b/ Mindketten tévednek; c/Egyedül Jóská-  
nak; d/ Mindketten igazat állitanak;  

Válaszd ki és huzd alá  a helyes választ!  
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Láthattuk, hogy a mérőlapon szereplő valamennyi feladat e tévé-  

adás és a tankönyv anyagát kérte számon.  

Az első feladat tények közötti kapcsolatokat igyekezett feltárni. . 

Cé?}a az "A" oszlopban felsorolt halmazelemek asszociálása volt a  

"B"-ben közölt halmazképző fogalmakkal. 	 . 

A második tétel kognitiv feladat volt;  annak eldöntése, hogy  a-

dott halmazképző fogalom - ebben az esetben a sóképző folyamat  

iem~erretébe az adott "individuum"- pl. a Ca+2H 20 bázisképző reak-  

ció - beletartozik-e a fogalom által megjelölt halmazba vagy sem?  

A. tanulóknak a következő logikai utat kellett bejárniokaa/felié-  

merni, hogy e felsorolt kémiai folyamatok közül melyik a sóképző  

folyamat b/ ezt *a felidmerést besorolni a feladatban szereplő töb-

bi folyamat közé.. Az ilyen jellegű gondolati tevékenységet csen  

nagy rosszindulattal lehetne mechanikus reprodukciónak minősiteni,  

mivel a sóképző kémiai folyamat kiválasztása és alábuzással való  

megjelölése igen alapos előzetes ismereteket igényelt. Az a/ sor-

ban pl- a következő folyamatok voltak képletekben k .jelölve bázis-  

képzés, sóképzés, oxidáció-redukció, tehát olyan ismeretek, ame-

lyek a sók keletkezése oimü .  témát megelőzően a tantervi- és a  

televiziós adások eddigi  anyagában már szerepeltek. Előhivásuk  

feltehetően abban az értelmezésben is helyesnek, hasznosnak  

bizonyult, amit a pedagógiában "összefüggésekben való magláttatás-

nak neveznek.  • 
A harmadik feladatót ténykérdésnek fogtam fel. Az individuumok  

vagy halmazok egyes tulajdonságainak ismeretét volt hivatva megál-  

lapitani, és eltekintett a tulajdonságok közti kapcsoletbktól. A  

feladatban a tulajdonság a keletkező só neve volt, ehhez kellett  

a szöveggel vagy képlettel megadott halmazt hozzárendelni./kkép--  

lettel jéblt kémiai folyamatnál két só is keletkezik, arról  

azonban sokan megfeledkeztek./  
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A negyedik feladatot ugyancsak ténykérdésnek minősitettem. A 

3—tó1 a kérdés-formában is különbözött: 'moet az üresen hagyott 

helyekre kellett a tanulóknak á hiányzó fogalmakat /bázis, sev,só 

viz/ beiktatniok, hogy a mondat értelme a közömbösités folyamatának 

meghatározását adja meg. A tanulóknak tehát a hiányzó fogalmakat 

mint sokszor átélt élményt kellett felidózniök, majd,mint előre-

vételezett totális élményt tudatuk fókuszába állitaniok, hogy itt 

kivilágosodva megjelenjék a hiányzó képzet./A pszichológiából is- 

mert totalizáció törvénye a gyakorlat tükrében.Baranyai Erzsébet, 

19 /. Az ötödik feladat megismerő alkalmazás. volt.  A  tanulók' meg- 

kapták a besorolandó fogalom legfontosabb tartalmi jegyeit - 

ciumhidroxid és kénsav hat egyméara és kaptak két besoroló fo-< 

gelmat is: közömbösités vagy . cserebomlás. - A képlet — mint lát-

tuk tartalmazta a kérdéses nercfogalom valamennyi differencia 

specifikáját.: Ennek alapján feltételezhettem, hogy az a tanuló, 

aki e/ tudje, hogy a bázisok és e savak milyen alkotórészekből 

állnak, felismeri, hogy b/ a feladatban kijelölt folyamatban po- 

zitiv fématomból és negativ szulfátgyökből álló sav hat egymásra, 

közben két más vegyület: .kalciumszulfát és viz keletkezik, az a 

tanuló he alkalmazni tudja a közömbösités, illetve a cserebomlás 

folyamatának megjelenési formáját c/ rájön arra  is,  hogy  "mind-

ketten igazat állitenak"..- :.- Pistának, és Jóskának is igaza van.  

/Az utónévvel való manipulálást játékos motívumnak szántam/.,d 

A mérés értékelése:  

A 6 sz. mérőlap — mint láttuk - öt feladatot, s ezeken belül 

16 elemet tartalmazott. Figyelembe véve, hogy az adatok kiértékelé- 

sénél a mérésben részevett iskolák /osztályok/ közül csak 4 

randomizált iskola /osztály/ adatait, dolgoztam fel, egyesül a 



6. sz.- mérőlap kiértékelése - ahogy az alábbi táblázatból isg kitli- 

nik 27 920 jel ealenőrzését igényélte. Az Egyesült Vegyiművek 

modern számológépeit csak az eredmények statisztikai feldolgozására 

használtam, . illetve használtattam. fel. 

8.. táblázat  

A rögzitett , tényadatok száma 

A mérőlap 
száma 

Az információ.. 
elemek száma 

A tanuló k  
száma 

-5; 	K 
87o 	875 

6 16 13920 l40oo 

Összesen 	27 92o 
ae._. 	

. 	
. 

A tanulók , felöl beérkező információkat először iskolánként 

/osztályonként/ az előre megtervezett eredményvizsgálati lapon 

rögzitettem a Tévépedagógiai 6. számában publikált technológia 

segitségével. /Dr.- Nagy Istvánné: Televizió és munkalap együttes 

alkalmazásának hatékonysága az oktató—nevelő munkában./ 

Az iskolánként /osztályonként/ ösezesitett pozitiv informá-

ciók kerültek fel később az un.. ösazesitő eredménytáblázatra, 

/Lásd: 9, ás lo. táblázat/. 

A 9 .. táblázatból pl.. első rátekintésre is megállapithattuk,hogy 

az /a/ = 1 sorszámmal.. jeölt, /n/ = 15 tanulóból . álló, tévével 

tanuló ,osztályban a feladatlap 1/a :elemére csak 12 tanuló vále 

szolt helyesen. 12 tanuló tudta tehát, hogy :  amikor ezüstklöridot 

állit unk elő ezüatnitrát és nátiumklorid-»oldatból '  akkor csere-

bomlás történik. 	iskola /osztály/ 87o tanulója közül mint 

látjuk a táblázatból 776an tudták alkalmazni az előzetesen 	' 

már tanult cserebomlás definicióját. . 



3 
d e  

8  5 

21 19 

18 16 

4 18 2o . 20‘22  21 2o 17 2o 2o 12 10 

5 19 19 19 19 2o 2o 2o 18 17 15 12 

i5 21 20 22 16 20 19 19 18 12 8 15 

a b 	e a 	b 	c 	a b 	c 

12 14 	14 13 14.1414  13 lo 
 

2 	22 25 	25 25 26 26 25 25 23 

21 2o 	21 2o 20 20 2o 19 20 

/a/  

1 

3 

71 , i 

~ . táblázat  

. Ós .sze .sit. ő .'erediéY táblázót  
Tévével- tanuló osztályok  

a  b  
4 
c  

.. 

d  /tl/  

12 12 13 ' 13 10 15  

23 23 21  24 22  26  

19 18 17 19 16  21  

16 18 19 19 14  24  

18 19 17 2o 17  2~ 

22 22 22 22 4  23  

.. 	• 	• 	• 	• 	. 	•  •  • 

.s 

35 24-20  

344- 4i 4.6: 15  

37 2o 18  

38 18 16  

39. t7  19  

40 19 19  

i 	•. 	! 	. 	.- 	• 	 . 

• . 	•  

23 23.  24.23  : 20  22.21 19 . 16 .22 .23  2. ,24 .2o 	~ 

14 17 13 10 17„. l3 16 4
, 
 1$ 15,13 	lg► 19 	li  

17 2o 17 18  20,19 14 16 14 19 17 19 I? 16 	21  

18 15.:15 14 9: 5 11 16 lo 18.18 17. 18 lo 	_ 19 	'  

19 14 4 16 12 lb,  .1:2-14 19
..  10 16'17-19 4 	2o  

13 .21 16 16 19 17 13-17 14 18  16 , 19 16 15  

• - 	• .  • •.. 

776 80o 766 766 766 766 783 ,659 539 383 487 731  748 792 757.470 87o  

Jelölések:  -/a/ Az iskola /osztály/ sorszáma;  

/n/ A tanulók száma;  



• 

• 

• • 

35 19 
36 17 

37 2o 
38 22 

3913 
40. 12 

r 

•  
• 
18 

• r 	• 	a  

• i 	~ 	• 

• , 	'•; 	• 	•  

19 2o 19 18 

• 

• • 	•  q.  
~ • 

19 2o 19 16 . 14 13 18 

• ~ - 

23 2o 18 

17 18 17 19  19  16 15 12 12 lo 17 16 18 18 15 
19 21 22 21 2o 2b_.214 :::19 =a" 45 .,.`84142fv24~  Rat.-  20, 
21 23 22 2o 21 23 21 19 18 19 22 26 23 21 23 

15  15 13 12 13 14 15 11 	9 	7 12 17 14 13 13  
16  13 14 13...13 15 12  10. 10 	9 11 16 14 12 12 

26  

20  
27  
28  

2o  

20  

lo. táblázat  

Ősszesit ő, ere dmé ytáblazet . 

Kontroll osztályok  

/a/ a  b c  a b  c  a  b c  d e  a  b  c d e 	/n/  ..,._..,.., 	 •  
1 14 14 15 15 15 15 16 13.12 9 7 13 14 15 12 12 	17  

2 16 15 17 16 18 17 18 15 14 12 lo 15 16 16 17 14 	20  
3 18 18 2o18 2o19 21 17 17 15 

i
2 17 19 19 19 16 	23  

4 18 18 2o 19 18 17 21 18 16 13 12 16 21 18 17 17 	25  

5 19 21 21  19 21 2o 22 18 19 16 15 18 2o 20 19 17 	17  

6 19 17 14181618111410 410 17 16 2o 17  7 	23  

760 733 750 771  74,74773) 5-31.37) 4%:73).7a.. 7E6 w11475 475  

Jelölések: /a/ A4z iskola /osztály/ sorszáma;  

/n/ A  tanulók  száma;  
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A teljesitmények minden eves elemi mennyiségét - a feladatlap 

minden egyes elemét - háromféle ponttal is értékeltem: 

a/ A "sulyával" arányos számadattal: az un.empirikus ponttal; . 

b/ A fontosságának megfelelő fontossági ponttal; s végül 

c/ A kérdéses elem Qlsajátitási szintjét tükröző szintponttal. 

A 6. sz . , mérőlap 1-a elemének empirikus pontértékét pl. a 9. 
és lo._ táblázatban feltüntetett számértékek segitségével - az alábbi 

formulával számitottam ki:  

Ep =  1745 - /776 + 76o/ , = 0,11 
1745 

ahol: 1745 a mérésben résztvett, tévével tanuló, ill, kontroll- 

csoportok tanulóinak száma; . 

776 a tévével tanuló osztályokban beérkezett összes pozitív 

információk szásza; 
760 a kontroll-osztályokban értékelt.pozitiv információk 

száma. 	 . 

A 0,11 - a mérőlap 1-a elemének  empirikus pontértéke - tehát arra 

utalt, hogy a tanulók 11 %-a nem tudott válaszolni arra a kérdésre, 

hogy milyen kémiai folyamat az, amikor az ezüstklor.d- és a nátrium-

klorid-oldatából ezüstklorid /csapadékot/ állitunk elő?... 

Hol lehettek vajon azok a tanulók, akik az adásban a következő-

ket láthatták és hallhatták - volna: "Ebbe a kémcsőbe nátrium-klorid-

oldatot öntök, majd  rá e züstnitrátot töltök. - Figyeljétek szeg' hogy 

mi történik?._.; Azt hiszen . , jól látjátok a fehér szinü e züstklord 

képződését. 	Cserebomlásos folyamat. . ..stb'" 

Aamintsuly-értékek pontozására háromfokozatu rangskálát alkalmaz- 

tam.. 1 pontot adtam a ténykérdésekre, kettő a ténykapcsolat-kérdésék-

re,  és hármat a kognitiv vagy operativ alkalmazás szintjén mért 

helyes válaszokra., 	. 
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A 11. táblázatban feltiintett Pp  fontossági pontértékeket, 

illetve F%ap fontossági suly .%-os megoszlást azoknak a s zakt anároknak, 

szakfelügyelőknek ' "szavazatai" alapján számitottam ki, akiket a té-

vé szerkesztősége felkért, hogy rangsorolják a mérőlap egyes informá-

cióit. Szavazataik alapjanasz+ewnes elemek fontossági pontját az 

n . 	 

képlet segitségével számitottam ki.; /A képletben használt jelölése-

ket a 11. táblázat alján értilmeztem/. 

A háromféle su],y t azután - a ' megoszlási suly '%-értékek kiszárai- 

tása után egy összevont értékké; az un. százalékponttá 'alakitot-

tam át az alábbi 'képlettel: 

o7ap =  B %p + óP + F %P  

A mérőlapon rógzitett információk értékét az egyéni tanulói 

teljesitményeket és az iskolák /osztályok/ teljesitményét - ebben 

az alapegységben: a százalékpont-etalonban fejeztem ki, e már sok-

szor idézett átfogó tanulmányok irányelveinek megfelelőén. 

Egyéni s vitatható - kezdeményezés volt, bár a végkövetkezte-

tés biztonságát nem befolyásolta, hogy ' ' az iskolák /osztályok/ 

összeteljesitményét az egyéni tanulói teljesitmények %' pontban 'ki- 

fejezett összege . alapján számitottam. /Az eljárást azért minősi-

tettem vitatható kezdeményezésnek, mert igya szórásoknál már nem 

tudhatjuk,' hogy milyen különbség van  a tanulók  egyéni eredményeiből 

és az iskolai átlagból számitotszórások. között/. _ /Báthory Zoltán 

1972/ A 11. és a 12. táblázat után :a legfontosabb statisztikai 

mutatókat foglaltam össze.. 
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11. táblázat  

A feladatok elemeinek rangsorolása.  

/a/  /b/  /c/  /d/  
A B C  B B + , . .+.0 V X " Y 	n1  n2  

	

a 	2 3 1 2 2 - 	1 2 1 1 1 5 13 

	

lb 	13. s2 3 2 	2 2 212 7  12 
c 	2 3 .  2 2 3 	1 2 1 2 1 6 10 

	

a 	3 2 2 2 2 	2 2 2 2 1 5.  12 

	

2b 	3 2 2 2 2 	2 2 1 1' 2 4 14 

	

c 	3 2 2 33 	22222 .1 16 

	

a 	2 2 2 2 2 	2 2 1 1 2 2  18 

	

3b 	2 3 2 3 2 	3 211 3 3 12 
o 12222 	2 1 1 1 2 10 lo 

	

d 	2 2 1 2 1 	• 2 1 1 1 2 6 14 . 
e 2 1 1 1 1 	1 1 1 1 1 l0 9 

• a 	2 2 1 3 3 	22 1 1 2 5 13 

	

4b 	2 2 21 2 	22 112 5 15 

	

c 	2 3 2 2 2 	2 11 12 7 12 

	

d 	1 3 2 3 2 	1 1 2 1 1 8 8 

	

5a 	3 3 2 3.2 	3 3 2 2 2 0 lo 

3  FP  Flop  

2 1 9 8 6,3  
1 1,7 6,0  
4 1,9 6,7  
3 1,9 6,7  
2 1 ,9 6,1  
3 1,1 3,9  
o 1,9 6,6  
5 2,1 7,3 . 

0 1,5 5!2  
o 1,7 . 6,0  
1 1,5 5,2  
2 .  1,8 6,3  

. 0 1,7  6,0  
1 1, 7 • 6,o  
4 1,8 6 $  

l0 2,5 8,8.  

16 	 2o 	 84 198 38 28,5  loo, ~o  

Jelölések:  

/a/ 	A feladatlap elemei /feladatai, kérdései/ 	 .. . 

/b/ 

	

	A rangsorolást végző szaktanárok, szakfelügyelők "szava- 
zata  

/c/ 	A  "szavazat"  rangja s n1  kevéssé fontos; 	 . 

n2  fontos; 	 . 

n3  nagyon fontosa  
Fp a, fontossági pont elemenkénti értékei  

P%ap a fontossági suly %-os mégószlása  
Az .  A B 0 stb, alatti számokkal a fontossági pontokat jelöltem három-
fokozatu rangskála segitségével, ' .. A feladatlap egyes elemeinek  rang-
ja a következő volta  

1 pont=kevéssé fontos; 2 pont=fontos; 5pont= nagyon fontos;  



- 

12. táblázat  
A pontok átalakitása% ponttá , 

Fmifrikus  
suly  

Szintsuly  Fontossági  
suly  

Mindhárom süly .  
összesitett. értéke  

pont- %-os  
érték ,ne g-  

osz-t  
lás  

Ep E%p  

pont- %-os  pout-
érték meg» érték  

os z.  
_ lás  

Sp 	S%P FP  % pont  

2 7 9 4 1 1 8 6 9 3  5,~ 6  

2 7,4 1 9 7 6t 0  5,2 , 

2 794 1,9 697  5,.9  

3 11,1 1,9  6,7  7 ,;1  

3 11,1 1 t 9 6t7  7,1  

3 11,1_ 1,1 3,9  6,3  
3. 3 1 7 1 9 9 60 6  4,7  
1 3,7 2,1 7,3  5, . 9  

3. 3,7 1, 5 5, 2  698  

1 3,7 1,7 6,o  8, 7  
1 3,7 1,5 5,2  7,3  
1 3,? 1,8 6,3  4,9  
1 3,7 1, 7 69 0  4 9 6  

1 3,7 1,7 6,o  4,1 

1 3r7 1,8 6,3  4,6  

3 11,1 2,5 8,8  11,2  

27 loo,o 28,5 loo‚o  loot()  

a  o 9 11 3, . 3 

1 b  o,o8 2 9 4 

c 0 1 12 3 t 6 

a  o t 12 3,6 

2 b  o t 12 3' 6 

c 0912 3,6 

a  o, lo 3,o 

b o 9 23 6t 8 

3c  o,38 11 1 5 
o,56 16,x 6 

e  o,44 13,o 

a  0 t 16 4,7 

4 b  o914 4 t 1 

~ 009 2,6 

d  0 913 4 t Q 

5 a  o,4613,6 

3,36 loo t  



ge 
13. táblázat  

A szóródás számitása. 

Tévével tanuló osztályok 

• %p 
■ • X  = /xi— 	/ 

n 
0111011111•11111■■ 

1 77 9 4 7o,9 6 9 5 

2 84,2 .70 9 9 13,3 
3 870 7c9. . 16 9 1 

4 534-1 , 70,9 , 	17 9 8 

5 7149,6 7o- 9 9 o,7 

2 
/xi— / 

46 9 25 

176 9 89 

259,21 

316 9 84 

o,49 
- 

• 

*- 

• -* 	• 

ie 4•• 

.. 
6, 

• 

36  71,7 70'9' o,8 0 9 64 

37 81 9 9 70,9 . 	9 9 0 81 9 00 
38 67,3 70,9 . 	3,6 12 9 96 

39 62,3 70,9 — 	8 9 6 73,96 
4o 6o 9-7 70,9 — 10 9 2 10404 

4o • 28371,16 70 ,9 090 3574,44 

Jelölések:  

/n/ 	.Az iskola /osztály/  sorszáma;  

/xi/ 	Az Iskola /osztály/ átlagteljesitménye % pontban; 

AZ/ 	' 	4o iskola /os ztály/ at lag te lje sitmény e ; 

/xi — / Az átlagtól való eltérés; 

hci:  2/2  Az eltérés négy zeta ; 

— E/xi 	/2 

. 

3574 ,44 ± 994 
39 n-1 



78 ,6  

2 73e1 ,  62 .7  

3 	,  743  v24 7  
' 4 	.  47'5  62,7  

71,5.  62,7  

.. ,- 

36 80,2  62,7  

37 . 54 ,3  62,7  

38 67,5  62 97 
 

39"  543  62 ,?  
4o 51,1  62 : 7  

25o9,8  62,7  

252 81  

1o8,16  

73, 96  
231904,  

10704+ ..  

; 17,5  

8,4 

4, 8  

- 	11,4 

11,6 

3o6, .25 
 

7o, 56  

2504  
129, .~j6  
154 9 '56  

3329,53  

7g'  
14. táblázat  

A szóródás szárvitása. kontroll  

osztály ok '  

/n/ 	. /Xi/  
?P  

~ Ál  	 2  
	 /xi-x / /xi --x/  

Jelölések: megegyeznek a 13.- táblázatban leirtakkal ..  

     

     

s 

 

3329:53  

 

+" 9•1  

   

     

n-1  39  
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táblázat  

A gyakorisági sor;  

Tévével tanuló osztályok  

Az iskolák  Az iskolák Az osztályközépbe  Relativ  
/osztály ok/  /osztályok/ tartozó iskolák . akori-  
tel jesitménye  száma  /osztályt' ok/összes  ság  

%?p  %pont értéke  

osztályköz,  osztály 
közép 

x 

gyakoriság, 
/f/ 

osztályközép és  
gyakoriság szor.  
tata /f..x/  

• 
507►54  52  2  lo4  5, 0  

55-►59  57  1  57  2,5  

6o64  62  9  558  22,5  

65-69  67  6  4o2  15,o  

7o-74 72  8  576  2000  

75-79  77  5  385  12,5  

8o-84  82  6  492  15io  

85--89  87  1 87  2,5  

9o-94  92  2  184  5,0  

95—loo  97  , o,o  

összesen:  ~ 2845  loo.,o  

Az iskolák /osztályok/ átlagteljesitménye a gyakoriság sorból  szá— 

mitva g  

E f xi  . 
 . 	 ......~ 

- 	f 
_71,1 p%ff  

A százalékpontból számitott átlagtöl /7  

o, 2 p% - elhanyagolható  mérték4.. . 

össze f iggés alapján  

, 9 p%/ való eltérés  
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16. táblázat  

A gyakorisági sor.  

Kontroll osztályok.  

Az iskolák 	Az iskolák Az osztályközép- Relativ  
/osztályok/ 	/osztályok/ be tartozó isko- gyakoriság  

telje sitménye . 	száma 	lák /osztályok/  
%p 	 összes %p ,értéke  

osztály 
köz 	' 

osztály 
közép 
/x/ 

gyakoriság osztályközép és  
gyakoriság szor-  .. 

/f/ 	zeta /f .x/ 	 . 

40-44 

45.49  

50-54  

55-59  

42 

. 47  

. 52 

57  

1 

1 

8 

4 	. 	. ,  

42  

47 .  

416.  

228 

2, 5  

2, 5  

2o , .o  

: 	lo, o  

6o-64 62 lo 	,  62o' ' 25, o  

65-69  67  6  392  15 ,0 

70.74 . 72
.  6  432  15, . 0  

75-79  77  . l  77  2e5  
80-84  82  3  246  7.-5  

85-89  87  o  0 O: . o  

Összesen: . 4o  25oo  l00~9~0 

A kontroll iskolák /osztályok/ átlagteljesitmérye a gyakorisági  

sorból számitva:v  
7 	 

= 62,5 %p  
A százalékpontokból számitott átlagtól /62,,7 !p/ való eltérés  

o,2 %ap- a kontroll-csoportban is elhanyagolható mértékű.  

összeftiggés alapján  
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1. Trafikon ,  

A szóródás hisztogratjaiii  

Tévével tanuló osztályok.  

az  

	

iskolák 	Rel. ' 

	

a  záuta 	gy .ak'.  

~ Á~legt 
70, 9 ,  %)  

} 

9_22,5  
8 20,0  
7  17,5 

 

6 •. 15,0  
5 -12,5  
4 , 10,0  
3 	7,5  

r 

2 	5,0  
1 	2,5  

A=#29 6  

szórás, s=± 9,4  

~00  



lo 25 o  
9 22,5  
8  2o ,o ~  

7  17.5  
6  15,  
5 12  
4.  lo  

3 ?  
2 5  

90 	loo %p  50 I  

82,  

2. grafikon  

A szóródás hisztogramja.  

Kontroll osztályok  

Az ..:. 	•  

	

iekolákRsl. - 	Átlag:  

	

Száma gyak. 	62,7 %p  

A= 2 104 
L 	 

szórás, e= ± 9,1  
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3. grafikon 

A szóródás terjedelme 

Tévé: 9o0 3 %p — 52: 6  %p = 37,? %p 

Kontroll:  80,5 %p _ 42,8 %p = 37,7 %p 

A legfontosabb statisztikai mutatókat e 17.. táblázatban 

ösazesitettema _ 

17._ táblázat  

A statisztikai mutatók Összesitése 

A statisztikai mutató 	Tévével tanuló 	Kontroll 
megnevezése 	 iskolák /osztályok/ iskolák 

/osztályok/ 

Átlag 	 $ = 7o,9 	g = 62,7 

' szórás 	 s = ± 9,4 	 s = t .: 9,1 

A szóródás terjedelme 	37,7 %p 	37,7 %p 
A szóródás hisztogramja 	1 grafikon 	2 grafikon 

Re la tiv szórás 	V = 13,2 % 	V = 14,5 % 

A szóródás eloszlása 	15... táblázat 	16.., táblázat 
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PFEZET  

Bredmények, követOztetósek, megerősitim 
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A vonatkoztatási rendszer problém4a.  
-n A sók keletkezési" tárgyé 8. . osztályos kémia-adás eredmény- 

vizsgálata, majd az eredmények matematikai-statisztikai anaüzise 
arra utalt, hogy a televizió segité vel tanuló iskolák /osztályok 
átlagtel jesitmén®e a •televiziót nem néző iskolák /osztá1 .o*/ át- 
lagtel je sitményénéi nagyobb. Abban az esetben, ha a szignifikanai-- 
avizsgálat ismertetése; reália lett volna, igazolni tudtam volna 
azt is, hogy a vizsgálta értékek közti eltérés nem a véletlennek . 

volt köszönhatb, 
Az a tény azonban, hogy n a sók keletkezése" aimü tematikus 

egység televizió bekapcsolásával való tanitása Jobb  eredményekre 
vezet, mint más pedagógiai ráhatás, as előbbiekben közölt számadás 
tok, . táblázatok, graf$.konok, stb. tükrében is valószinüsithetőnk 
lát sz .ot t:. . . 

Mégsem vontam is - de nem is vonhattam volna le azt a követ- 
keztetést, hogy a televízió bekapcsolásával való tanitás- ►tanulás . 
fölénye más oktatással szemben nemcsak a jelzett témiban, hanem 
az egész 8. osztályon kémia-anyagban érvényesül._ 

Problémát okozott ,  az eredményvizsgálat realitásában az .s, 
hogy a a feltátlen.feltátelek egyikét a tananyagot -- . '"a sók ke-
letkezése" cimü témát koorszeriien dolgoztuk fel, - ezzel szem . 

ben a kontroll-.iskolák /osztályok/ a tantervi koncepció, , még . 
inkább a "régi" tankönyv alapján tanulták. 

Előbbinek mintegy ellentéte, hogy a "nem teleyiziós" didak- 
tika és metodika fe jlödött, ugyanakkor a televíziós adás müso- 
ra, lényegében módszere, változatlan maradt, Ugy tüniks a to- 
leziós adás módszere éveken át azonos, mozdulatlan, -» a ha- 
gyományosnak mondott oktatásban pedig egyes pedagógusok /pl. 
a kontroll-osztályok nevelői/ 
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igen erőteljesen alkalmaznak tanulókat aktivizáló módszereket: 

Ennek é.  tbnynék •  s rögzité é azért lényéges, ° tómánk de általában 
az oktatás korszerüsitése szempont jából , is - mivel értelme tlen 
igény egyes uj módszerek, sj technológiák szupremációját köve- 

telni azon a  cimen, hogy azok feltétlenül hatékonyabbak a régi 
"letapadt", korszerütien tanulással-tanulással szemben , a köz- 

ben figyelembe sem venni, hogy -- egyrészt a régis ' már nem az, ami 
volt, -- másrészt azt, hogy "csak egyedül hatékony' módszert nincs. 
A tel jesen maradi tarvitással szemben tehát amely jelenthet feli- 
tétele zett szintet állappbot -- be lehet bizonyitani a  televizi- 
ós pedagógia abszolut fblényót, eredményességét, lőtt elsődleges 
használatának jogát- is. 

4 
Mindezzel nem azt bizonyitottam, hogy az' oktatási folyamatban 

több hatékonyság szempontjából. = egyenértékű korszerű technoló-

giát lehet  alkalmazni, és a technológiákat az oktatási folyamtat 
egészében .munkamegosztásban kell alkalmazni. /Nyiltláncu televi- 
zió esetében- a visszacsatolás lehetséges és gazdaságos módja egyen-
lőre előnytelen más eljárásokhoz képest 

Igen fontos tehát a vpnatkoztatási koordináták figyelembevé-

tele .  9  ha egy módszer hatékonyságát quantitative értékeljük°• Ezt 
még akkor is kénytelen Vagyok hangsulyomi, amikor tudjuk, hogy  a  
didaktika és a metodika napjainkban végbemenő gyors és lényeges 
Változásai közben a vonatkoztatási rendszer koordinátáit - nagy 

populáción, többszörösen végzett szintmérésekkel - szinte lehe'- 
tetlen egzaktul megrajzolni" 

Vizsgálódásaim és méréseim {néhány ., az irodalomban is érintett 
problémával kapcsolatban megerósitétték az irodalomban is jelzet t 
jelenségek valószinüségót'.' 	 : 
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A televiziós 6ra előkészitésóne .is eRik probléaiáQa ~  

A kommunikációs fázist megelőző periódust -► a régebbi  teievi+ 
ziós--pedagógiai mode-l'lekkel ,  ellentétben nem s$ükitettem  is a  
televizió bekapcsolását megelőző percekre, 'amelyek hasznosságát  
--. ,tapasztalataim  alapján -  sokszor kétségbe vontatn.  
 , 	. 	. 

Abból indultam ki ugyanis ,  bogy televizió4edagógiai ráhatás  .  

nem  televiziós órán' kezdődik el, hanem'  sokkal előbb. Ebben a  
megközeli.tésben pedig a hatékonyságot befolyásoló pazihológial  
ténytizők közül els'órendüu font . o$s .águ vá lépett elő ,  a t®nitási-  

tanulási folyamatban' érdekelt ezeatél.yiségeknek a téleviziós4.  
pedagógiai közlésekhez való viszonjra, » más kifejezeessel: a  

, 	 i 	 s 

nevelők és a tanulók magátartásal hozzáállása, beállitottsága  
e; televizió  iránt. 

Annak oka, hogy az . attit ~id-vizsgálat problémája első helyre 
került valamenn<yi~ "pazichológiai kérdés között as a felismeréa 

,.,.. 

volt, hogy a hatékonyság "jeléntős mértékben függhet a tanulók, 
; 	 .  

de méginkább a hatásfolyamatot 	nevelők beállitottsá-  
; ,gától. Agoston Györigy professzor  iia utalt arra /1972./, ,hogy  

,; . 
n... az 

 
empirikus adatokból me  gelep'ózott hipotézis állitható.  

fel .  a  különböző tanári' magatartásformáknak a tanulói tél jeslt--  

, ményekre várhatóan gyakorolt hatásáról". . Emlékezetünk is szi-. 
• 	 ; 	 . 	. 	 . 	. 	,   

vesebben fogadja be, rögziti és tárolja az előzetesén  kiala 
kitott., normákkal kapcsolatos adekvátinformációkat,  mi  ntz a .`  \ 

 

személyiség beállitottságával ellentétes ~  "nem tetsző" hireket".  
 , 	... 	., 	 , 	, 

~ fővárosban végzett felmérés ée  személyes óralátog atások„mlap . 
. 	 . 	

. 	 :  

 ján:pl.. arra a következtetésre jutóttam,- ,hogy az általános  sko=~ '' ` \ 
. 	 . 

la4 tanárok hozzáállása :az iskolatélevizl:óhos jobb, mint a,ká= 
szépiskolai tanároké. Ez - á felismer~s egyébként csak megerős ~l-~ 

, 	 . 

tette azt a jelenséget, amely világviszonylatban is igaz".  . 
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Az iskolatelevizióhoz kapcsolódó negativ attitiidök magyarázatit 

pszicholoógiai, didaktikai., továbbá szubjektiv és objektiv okok  érvé- 

nyesülésében találhatjuk meg: 

Szubjektiv okok közé soroltam az álábbiakate 

a.l Egzisztencia-probléma :  , 
b./ A felkészülés időigénye; 

0-./ Az ttj pedagógiai szituációtól való félelem; 

d.L.j'- Pnyelmi szempontok; 

e../ A technikai felkészültség hiánya"; 
 . 	 , 	

. 	. 

Ob jektiv okok: rossz felezerelés, roses  látási visáonyók, vagy  

“ a televiziós élmény" magszakadása valamilyen  mtistieki hibs: kcSvet- 

ke Eta en,  stb . 

Ai.lyen mértékben befolyásolta az  eredményességet a tanulók 

beállitotteága? 
Azok a tanulók, akiknek tel jésitménye magasabb volt az átlagos ' 

tel jesitmény$zintnél, többés►kevésbé rokonszenveztek á televiziós ok- 

tatással. A gyengébben tel jesit ő tanulóknál sem váltott ki nivelláló 

batásu változást a televízió bekapcsolásával való tanulás, amely 

egyébként ebben a Csoportbán sem volt ellenszenves'. 

A televiziós oktatáshoz fiződő beállitódás korosztályonként vál-. 

tozott. Ez a jelenség részben termést tee - a kép és a hang szerepé- 
nek font ossága, a kisgyermek gondolkodási szint ja - részben a tanár 
tól, és az otthoni, illetve az iskolai környezettől függ. A le g a-- 

gyobb mérvű pozitív beállitódás az alsöfoku tanintézetekben nyilvá-
nult meg a televiziós oktatás iránt a, egyenes arányban az életkori 

sajátosságokkal - 
A  ftgyelem. é 

A  televízió - még az iskolatelevizió is - jobban lekötötte a ta-
nulók' figyelmét, mint a .megsr okott statikus szemléltetést`. A figyelem 

terjedelmére vonatkozóan nem tudtam  hasznosabb következtetésekre 

t 



- 8  -  . 	. 	 ,  jubni;~ mint más ok~~ Annyit  azonban  megállapitottam„ hng~i . á' 20-22  
perces adások időtartama -~  map' megközelitésben a figyelemi . megkö = 
vetelt terjedelme - a hátékónyságoti, item befol,iásolta: 'Ennyit a  

taiiulók niibirtak!!.  
Bizonyosra vehető azonban, hogy a 20-22 percet .meghaladó adá-

sokat már nem lehetett volna intenziv figyelemmel kisérni. Bló,sok p3.0  
miat. Jacobs, M.  és Grate .,  J. /1982./ - olyan kisérl® ti tapaszta-
tokra tettek szert, bogy  .az átlagon, felülf tudással rendelkező  
tanulók 42,5 %-a as átlagosok, 45,, 2%-a és az átlagon ` aluliak 44 ,8  
~«-a a 30 percen tnl már nehezen  tudja figyelni a köa,vetitést.  

A figyelem  problémája szorosan összefli.ggbtt: azzal a kérdéesel . 
is ,, hogy az eredményességből milyen következtetésekre lehetett  
jutni egy régi, de máig is megoldatlan problémával kapcsBolatban• A  f 
televiziós egyszerre kdzvetit képet és hangot, ,egyszerre hat - a  

. 	 . néző teljes szémélyisógére - jelentette ki  Kelemen Endre,' 19asan,  
A probléma azonban az, hogy ateleviziá-pedagógya mikor hatékonyabbi  

„ 	 . 	 .  ; 	 ~ 	 . 	. 	.._.... a,/ amikor ..a szavak, vagy  
b./ ámikor a kéQek dominálnak?  . 
Tapasztalataim alapján nem jutháttam arra a következtetésre, hogy  

a hatékony tvleviziós oktatásnak égye tlen .  titka vane" sok ' kép és 
. 	 - 	 . 

     

kevés hang. Néhány rossabbül sikerizlt müsor. megtekintése útin azon-  
ban felmérü3it bennem az a gondolat,  hogy hatékonyabb lenné-e a te-  
levizió-pedsgógia. ha a televizió csak képeket sugározna, sz audi--  
t3:v információk pe d3.g as os ztály tanárok ,adnák ~ meg ; a tenslókaat~. Ez 
már um lenne televizió, de remélhetőleg kevesebb lenne a hang,  
mint pl.. * a sók keletkezése" oimü televiziós.` anyagban, amikor a  

; 	 ,,  televiziós . tanár - dr, Báthory Zoltán találó b3,ráláta szerint/1972/ 
s. tábbet,'beszél,-  'Mint a hagyomány44 órákon•  
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Az aktivitát.  

Aggodalmak éltek es élnek szakemberekben emu megfontolás-

ból, bogy a tamulók pasazivan viselkednek, nem cselekszenek tele-

viziósedás közben. 

A passzivitás miatti aggOdalom szinte a televizió elterJedésével 

egyidejüleg  bontakozott  ki, Közvéleménykutatások utJán nyert infer-

mációk szerint az angol tanárok 25 %-a aggodalmát nyilvánitotta ami-

att, bogy a televizió nézése esetleg  károsan  hat a gyerekekre• 

A  budapesti nevelők  és  igy  flYilptkortak, noha nem beszéltek ösz-

sze angol 

Iso Bogart is ugy látta még 1956-ban, bogy mind a rádió-hallgatás, 

mind a televizió-nézés PaSSZiV valami, mivel kevés erőfeszitést.köVe-

tel, s ez a közönségnek a sugárzott közleMénYst iránfi fogéianYsága-
ban tükröződik. 

Válaszom, és gondolom bárki válasza erre a eokrétü problémára-

- többek közt - a következő is let: ha a  cselekvést  mindig  "csak  
mozgásos"-nak fogjuk fel t  akkor a tanul" valóban passzivnek tün-
hetnek. Egyáltalán nem bizonyitott ezonhan, how a televiziós edtis 

passzivitásra kényszerit. A televizió segitségével tanuló gyermekek , 

teljesitménveiből itélve a televizióval velő tanulás sempasszivabb, 

mint egy tUrhető szindarab megtekintése vagy egy new nagy igény'd 

könyv elolvasása. S tegyük hozzás más eszközök esetében sem rosszabb 

_a helyzet. 

A televizió-pedsgógiai  szituáció körülményeiből - a tanulók 

ülnek, figyelnek és hallgatnak tehát nem vonhattam le ezt a 
következtetést, hogy - passzivak. A takart -covert - aktivitás, 

mely " csak " a gondolkodás szférájában megy végbe, s  new azonos 

a padból valő kiugrálásban megnyilvánuló látszet-aktivitással 

mint az eredm6nyek is mutatták - a televizióval való tanitásnál- 

tesulásnál is lehet olyan hatékony, mint 
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más,  órákon: 
Tiibb•búdapesti általános iskolában a, tanulók jegyzeteltek 'is 

adásközben. Feladatlapjaik ellenőrzése során azt tapasztaltam, 

"hogy az adásközbeni jegyzetelés nem vezetett jobb eredményekre, 

mint a "passzit/"-nak.tünő figyelem, a "rejtett" gondolati tevé 

kenység. - 	 ~ 

Következtetés: az olyan jellegű "aktivizálást", mely a figye- 

lem intenzivitását e  vagy a fegyelem fenntartását /?/ - jegylete-

lési kényszerrel akarja ,fo.kozni., s közvétvé ezáltal akárja "a tanu-. 
lási folyamat hatékonyságát befolyásolni, nem találtam célraveze- 

tő módszernek, bár a  kérdést mennyiségileg nem vizsgáltam. Álli- 
Iásom azonban valószinüsithető feltételezésen alapszik. . 

Mindezzel nem azt akartam állítani, "hogy a tanuló a televiziós 

órán nem  tehető aktivabbá, ha az óra célja ezt kivánnja. Ilyen mód-

szerül kinálkozna például, ha a televizió - a megszakitásos fil- 

mekhez hasonlóan- bizonyos--".tudatosan, előre betervezett - pilla-

natban megszakitaná információközlő tevékenységét,  és a szünetet 

arra használná fel; hogy,központi feladatlapok vagy diaképek ré- 

vén visszacsatolja a közölt információkat •" 
Dr. Fekete József 4970/ szerint a televizióban, mint "oktatási 

intézményben" a programozott oktatás számos elemét fel lehetne hasa-

nálni Igy a programozott oktatás hatásfokát is meglehetne növelni 

a  televizióval, de a televiziós oktatást  is gazdagabbá lehetne  ten-

ni  a programozott oktatással... A programozott oktatásnak azt a sa 

máját, amely lépésekben nyilvánul meg, s amely  információkből, kérdé-
sekből és feladatokból áll, általában a °televizióbau is meg lehetne 

valösitan 

Kissé prognosztikus az az igényem, hogy aktivitást idézne elő, ha 

pl. az információst egy részét a képernyőn megjelenő  tévé-tanőr nyuj- -
tana, - majd előre megtervezett periódusokban«- a  tanulók  a képernyő 
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csak vizuális ,információkat látnának, amelyeket  az osztálytanár 

mindegyik osztálytanár /I/ - az adott tanulóközösség tudásszint-

jónak megfelelő szinten a saját szavaival kommentálna. 

Ennek az indirekt kontaktusu közvetitő-lancölatnák a  segitsé- 

gével, amelyben az osztálytanár a " közbeeáő láncszem" szerepéti 

töltené be a tévé-tanár és az osztály között, ' feltevésem szerint 

végképp meg  lehetne szüntetni azt a sokszor felhánytorgatott hiá-

nyosságot..:, amit a Didaktikában Nagy Sándor /196/ a televízióra 

vonatkoztatva általdban'ugy jellemzett, hogy "hiányzik a közvetlen 
kapcsolat a pedagógus és a tanulók között", illetve, hogy "zavar 

a gyors ütemű előadás". 

Heinrichs /1964/,11-anner /1957/, Cassirer /1960/, Tanner /1961/, 

Greenhill /1964/, Smagorinsky /1965/kisérleti eredménYei szerint 

azonban a közvetlen kont:aktis .:i hiánya nem befolyásolja az er-édmé- 

nyedséget. Tapasztalataik nem igazolták az előzetes várakozásokat. 

Az érzelmek.  

Vizsgálataim során- többek közt - arra a következtetésre is el-

jutottai, hogy a televizió pedagógiai hatásnöve lés egyik 14fonto- 

Babb feladatának az érzelmi folyamatok intenzivebb -» s a hatékony-
ság szempontjából is jelentős- feltárásának kellene lennie. A 
szomoru valóság ugyanis az, hogy +. Ágoston professzort idézve /1970/ 
" sajnos, a nevelési gyakorlatban a személyiség fejlesztésének 

ezt a . rendkivül fontos oldalát gyakran elhanyagolják". Pedig"...az 
érzelmek a cselekvés minden  fázisában fontos szerePet játszanák... 
Bizonyos tevékenységek természete is olyan, hogy vannak benne döntő 
pillanatok, erőpróbák, amelyektől az eredmény függ". 

A televízió-pedagógia érzelmi folyamatainak vizsgálata -véleményem 
szerint - egyéb vonatkozásban is érdekes lenne; ®z érzelmi folyamatok 

ugyanis - a televizió-pedagógial ráhatásra kiváltódó "élmény", és a 

pszichikus folyamatokkal együttjáró fiziológiai tünetek révén-kdzvet- 
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lenül és viszonylag hitelvesen - mérbetbld/Példáuls pulzusszámlálás  

vagy galvanikus bőrrekkaió .  

A te1evi i6s adás élménye - ha  valóban élmény - a tanulók  ér-  

verését jelentős mértékben emelheti.  Minél a leggyorsabb érverés-  

azaz .a legnagyobb intenzitással., jelentkező élmény a félelem, az  

ijedtség, az öröm, az ellenszenv, a feszültség, az együttérzés .  és  

a meglepetés /ah, ah.élmény/ állapotában lép fel, müszeres méré-

sekkel lehetne igazolni azt a .  szoros, kapcsolatot, amely egy ér- . 

telni, etikai és esztétikai szempontból jól megkomponált közlemény  

érzeni gazdagsága révén még akkor is szellemi aktivitásra készteti  

á. tanulókat,  amikor annak külső jelei "takarva" maradtak. /Azaz:  

a merev megigézettség és a "robbanó kitörések" vagy egyéb spontán  

me_ a lvánulások elmaradtak/. . 	 . 

Vizsgálataim alapján levonhattam azt a tanulságot is, hogy a . te  

levizió-pedagógiai ..:hatádblyamat érzelmi' következményeit nem lehet  

kiszámitani. Előfordult az is, hogy a tanulók érzelmi folyamatai . ,  . 

illetve azok nyílt megnyilvánulásai az alkotók eredeti szándékával  

ellentétes iránybán játszódtak le. Például: a történelmi főhős  . 

haldoklási jelenete harsány-derültséget keltett. Ez. nem volt szép,  

8e azért az  alkotóknak az unc bumeráng effektúera 'vezető  ténye-

zők között . - figyelemmel kellett voina lenniök :  arra; ' hógy. a tanulók  

megnyilvánulásai és a müsorszerkes ztők elképzelései nem mindig vág- 

nak össze. , 

Viz
.
agálataim során nyert tényelcből arra is követkézte thet tem; ,   

s 'hogy á!taíiúlók élményvilága nem~sak a cselekményhez` ~ kötődik, ha-- 
a képernyőm cselekvő  személyekhez is. Eleve ' hú;moros külse jii ;  

vagy ellenszenves tévé-szereplő néha disszonáns  érzelmi mebnyiltit4d 
- nuláeotciig eljutó, veszélyes pszichikus folyama'to'kat 3:n,ditott merg a  . 
tanulókban. 	 ~ 

A vizsgálatok során el juthattam arra a következte tésre is , 'hogy  ' 	~ 	 { 	 is, 	gy  
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az érzelmi folyamatok hatékonyságát az eredményességre még az is 
r- 
! .blidólyásolhatja, hogy p1.  az  érzelmi  folyamatok milyen  miliőben, 

milyen pszichés előzmények titans  melyik napszakban, ciklusban 

nyilvánultak mg; de hatása és következménye lehet annak is, ha 

az érzelmek nem törhetnek azonnal felszinrei Például: gyeng4 ideg- 
, 

zetd tanár fegyelembontó "idggelemsértésnee tekintette a "r'écao-

dálkozás" örömét• 
Tapasztaltwn azt is, hogy a hatékon7ságra nézve az semfvoit 

zőmbös, vajonaz osztály hangadói - "opinion leader"-jei 
irányban inditották meg az emOcionális cselekvések folyamatát, 	b- ‘‘; 
bi  megfigyelés  alapjfin még levonhattam volna azt a következktetist 

is, hogy az un. kétlépcsői dramlás elmélete /two step flow ci'com-

munication/ az érzelmi folyamatok szférájában is érvényesdlhet. 

A felfogás és a meGértée.  

• Az adások hatékonyságára irányul6 vizsgálati tények arra enged*,  
tek következtetni,  hogy  az iskolatelevizió adásai többek közt 
osak akkor lehetnekhatékonyak, ha a közleményről kialakitott kép 

és a "befogadók" elvárásai mar a kommunikáció előtti fázisban egy- 
, 	 . 

beesnek. Ezt a jelenséget azzal magyaráztam, hogy valamennyi elkép, 

zelésből,' amelyet a "befogadó" a közleményről előre kialakit, bizonyos 

fajta elvárás fejlődik  &i - a diszponáltság egyik speciálip formája 

amely  már a'kommunikációs fázis előtti periódusban is  hatást gyako-, 

rol a következő 'periódusokban végbemenő pszichológiai  történések 

folyamatára; s: igy egOtxttal jelentősen meghatározza a kö$leménnyel 

való konkrét találkozást: a televiziós Óra hatékonyságát . ia. J.T. 

Kiapper /1960/kisérletei szerint  ugyanis, ha^a közlemény :t;eljes egé- 

1  
szében megfelel az előzetes vdrakozásoknak, akkor a tanuló és a 
nevelők  állásfoglalása maximalisan meghatározza, eldönti ra\elevizi- 

\,, 
Előbbi nézetekkel szemben vizsgálataim elemzése során ara a kö- 

ósórahatékonyságát. 
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vetkeztetésre jutottam, hogy . Z.T. K epper által ieirtaknál 

iontósabb tényezők  legalább annyira vagy még inkább befolyásol4ák 
a hatékonyságot, .mint. az előzetes diszpoziciók, vagy az un. szelek-
tiv . .folyamatok . 

Például* a televiziós szimbolika. .Egy történet jelképes mondani. 
való ját nem mindig értik 'meg a tanulók. •Hat' éves tanuló ' számira. 'aZ* 

üres pad s az'. csak. - pad, azaz: kerti butor, s nem ' a mulandóság :.em 
léke. 

Lehetséges azonban, hogy. ugyanez -a" , jelkép 'egy 16 éves , tanulóbah 

esetleg , az alkotók szándékával . szöges ' ,ellentétben álló' asszociáci-
ókat ébreszt. 

A tulhajtott televiziós szimbolikával készült 'müsorokban.a tanom 
lók °egy  része elveszitette az összefüggések fonalát, s igy csökkent 
értékü megfigyelési magatart : . stabilizálódott 'bennük.. Ez  a  folya 
mat abban nyilvánalt . meg, hogy a cselekmény csak alacsony szinten 
tudták felfogd, - a . mozgás, a látvány ázonbán mégis vonzotta őket, 
s ezért még akkor is nézték a.képernyőt, amikor  pl.  az 5. osztályo s 
számtanban „mindent értettek, osak éppen a plusz-jelet nem". 

A rosszul időzitett erős fenyegetés /pi. ajz ósztályzásra menő 

óravégi számonkérés- bejelentése/ bizonyos esetekben annyira lefoglal= 
ta a tanulókat, hogy a' fenyegetéssel kiváltott pszichés folyamat ' a 
-. a tanár szándékától függetlenül - szekundér gátként érvéntyesült a- 
felfogás és a megértés • folyamatában.. 

Sőts volt olyan eset is, amikor  az  osztály -- beléfásulva és bele-
törödve a fenyegető kijelentésekbe és igéretekbe - szinte indittatva 
érezte magát, hogy egyszerűen ne vegyen tudomást a fenyegetésről, 
bagatellizálva a tanár. kijelentéseit. 

Az  elemző munka során kiderült az is, hógy a . tanulók nem ,mindig 
értették , meg első látásra a . televiziós információkat. Ezt azzal ma-
gyaráztam, hogy a tl 'eviziós müfaj lehetőségei, sajátosságai,...- pl. 

az ura. átuszások, képvágások, gépállások, ' tárgyak és zörejek szitu ' 
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bolikája, vagy a térben és időben való kötetlen ugrándozás 

még a felnőtteket is sokszor zavarba hozzák. 
Azt is tapasztaltam sajnos - amit egyébként saját kisérleteim 

is igazoltak /1972/ - . hogy az átlagos tanulóhoz igazodó információ-

közlő s9bességet a tanulók 40 %-a már az általános iskola 4. osztá-

lOban sem tudja követni, s ez a tempóvesztés a tudásszintre is ki-

hatással van. 
Az egyéni vagy legalább az egyénit megközelitő munkasebességhez ido-
muló televiziós oktatást a televizió jelenlegi irányitói nem  tudják 

vagy nem akarják megvalósitaai. 

A televiziós órákon szerzett személyes tapasztalataim, megfigye-
léseim, stb. alapján a felfogással és a mégfrtéssei.kapcsolatosan 

az előbb leirtaknál sokkal extrémebb következtetésekig is  eljutot-  

tam.: 
Ezek  lényege a kővetkező volt: 
Ha igaz az: a tétel, hogy a.televizió-nézős közben megnyilvánuló 
metakommunikativ tevékenységéknek .- gesz tikulációkaaki, mimikának, 
tekintetnek, peszturális magatartáslak vagy még a legegyszeriebb 
vállránditásnak, mosolynak, fintornak, stb. - jelentést hordozó 
információs tartalmuk van, akkor a tanulók minden ilyen meg ,.l" 
vánujása ugy is felfogható, mint epszichofiziológiai állapotukat 

kifejező információs forrás" -irtó Renneker, R.  1963-ban,  s igy 

-► véleményem szerint -• indokolt lehet az a feltevés, hogy a meg-

értés folyamatát - az előbbiekben vázolt nem verbális közlési 

csatornák révén már a közlés menetében  is figyelemmel kiaérhet-» 
jük..Következésképt a paralingviaztikus és egyéb nem verbális ta- 
nulói megayilvááulásokat bár mennyiségileg nem értékelhetők 
visszajelzési csatornáknak is felfoghatjuk /1/. Ha tehát a tana` 

lók metakommunikativ tevékenységeit valamilyen közös jelrendszerben 
egységesiteni tudnánk„ akkor dekódolásuk után akár azonnal is érté-- 
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kes . informá(siókat , nyerhetnénk az. adás psziohológiai hatékonyságáról.  

.A. kommunikáció utáni.fázia problémája.  

~ .  

A. legtöbb régebbi tanulmány azokaa ~k a' hatásoknak a"wizogál' átá.'ra  

szoritkozott,,. amelyek közvetlenül a kommunikáció után" jélentkeztek.  

A 

 

szekundér effektusok távlatban érvényesülő változások, "pl. az  

un.  epleeper- effektus — kutatásával vagy azzal a kérdéssel, hogy  mi—

l-yen feltételek között . csap  at a közlemény elaajátítasa '- mint  'el-  
sődleges sikerélmény -attitüd-változásba* vagy  azZax *  hogy  az atti-- 

tild-változás . arii .lyen, mértékben határozza meg a tanitáei -tanulási  
folyamatot ,, .  viszonylag nem sokat tbrődt ►ek.  

Figye4.mest kiterjedt ezekre az érdekes problémákra  is*  de', sajgos  
az iemeretek. megtartáeánák vagy felejtésének ellenőrzésére - ►  p1. egy  
utóteszt segitéség3rel - már nem volt lehetőségem.  

Igy *- a napokkal- vagy hónapokkal később érvényesülő, .é►8  

    

qua~

.  

ti- 
fikálható hatékonyság helyett  v  Desk a 	adást azonnal 

 

'   	 .  követő rögzitett.'.teljesitmények, alapján vonhattam  is  néhánykóvetkez.  
tetés t.  

Xlyea volt pl. az az alapigazság* -amit a'foladatiapos vizsgálat  
is mogerőaitett. - hogy az iskolatelevi'zió 'hatékonysága ki 'marad  

. 	 , meg az  ;.érzékelés fokán, vagy* hogy kiben indul mag a konkrétről  
nyert  ,érzékletek, észleletek, képzetek és a valódág absztrakt megis-  
merése közti állandó körfógist a konkrétből az absztrakthoz é® az  
absztrákból a konkréthoz való  'konstans mozgás =- net elhanyagolható  

mértékben attól is függ* hogy a komróunkáoibt követő periódusban meny-  

nyire sikerül pályákat kiépiteni a személyiségekben az elvont góndolko-  
dáshoz vezető utig.  : 
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Di.sszertáciőmban halmozottan  fordultak  elő olyan fogalmak- 

nint "tévé-pedagógia", "televiziós óra", "tanitás-tanulás televizió 

bekapcsolásával", "televiziós didaktika". Ezek a fogalmak csak 

részben fedték - fedik - a pedagógián tudomány által meghatározott 

fogalmi jegyeket, tehát valóban fiatal eszközrendszerről van szó: 

Az iskolatelevizióval kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok 

instrukciók az iskolatelevizió. használhatóságát 'illetően két vonást 

szoktak hangsulyozni: 	 . 

a/ az iskolatelevizió a  szemléltetés ' eszköze; /hiszen olyan is-

kolabe is elviszi a valóságot, amelyek ingerszegény környezetben 

vannak/;, . 

b/ az iskolatelevizió az oktatási folyamatot aktivan változtat- 

ja meg, - a  folyamat  dinamikus része lehet, - az iskolatelevizió 

"t apit" , 	 . 

Ugy gondolom;. _ a televizió természetéből következik, hogy az 

iskolatelevizió adásait - mivel a televizió az oktatási folyamat 

egészét is befolyásolhat ja - az oktatásba kell beleágyazni. A tele-- . . 

viziós adásokat -- 2o-25 percesek - a folyamat egyik fázisának kell 

tekintenünk, amelyre jellemzőek a következők: ismeretnyujtás kész- 

tetés a gyakorlásra, a bizonyos hatékonysága - a tanár áltál is elő-r 

segithető - mégerősités,- ahol az utóbbi fázis kölcsönhatásban van 

az oktatás más fázisaival /pl. visszahat a rögzitésre ., a házi fela-

datra./ 

Az iskolatelevizió mai adásrendszere azonban szorosan véve a . 

magyarázat és az előadás didaktikai funkcióját tölti  be.  A  magyará-

zatot személteti is. ,  Tánitásra nem vállalkozhat, még akkor sem, ha 

tananyagát oktatási. program szerint dolgozza fel. A tanitó-Punkciónak 

ugyanis egyik feltétele lenne egy-egy tantárgy ismeretanyagának te-

levizió utján való feldolgozása. . .. banitó funkciót azonban a televi 
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zió még ebben az esetben sem tudná teljes mértékben átvenni. Az 

olasz Telescuola adásai azt bizonyit ják, hogy a televiziós alfa- 

betizálási tanfolyamok sem  nélkülözhették a pedagógusokat. 

Azt is olvashatjuk az irodalomban, hogy, ' az Egyesült ' Államokban 

egyetemi oktatást T°végeznek'' televizió utján. De ebben 'az esetben 

is csak arról van szó, hogy a . .teleVizió professzori előadásokat su-

gároz, majd közlik: mit kell megtanulni tankönyvből, jegyzetből, 

kötelező és ajánlott irodalomból. Ez tehát levelező stádium ha 

ugy tetszik: irányitott magántanulás - amelyet kiváló tanárok elő- 

adásai segitenek' 

Bem is tartható lehetségesnek, hogy az iskolateleviziö átvegye 

a tanitást, helyettesitse a pedagógust.. Ez a kijelentés azonban 

nem  menthet fel benn nket_ az alól, hogy  _vizsgáljuk_, s-kidolgozzuk: 

miként kell a televizió -adás 20-25 percét ugy előkés ziteni ., majd 

felhasználni, hogy - általa a tanulók tanulási tevékenységét opti-

málisan segitve a tanulók gazdaságosabban tanuljanak a tele-

vizió segitségével, mint nélküle. 	 ' 

Vizsgálataim során ilyen szándék vezetett. '̂. 
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