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I. Általános szempontok a rugalmas gondolkodás fejlesz-

tésére irányuló vizsgálathoz 

"A közmüvelődés az egyéniség kibontakozásának, a 

szocialista demokrácia erősitésének, a termelési kul-

tura emelésének nélkülözhetetlen tényezője. Az ország 

előtt álló feladatok, valamint a tudomány és a techni-

ka rohamos fejlődése az emberek képzettségének növelé-

sét, az ismeretek szüntelen bővitését igénylik társa-

dalmi méretekben. Ezért a közoktatás, a közművelődés 

további tökéletesitése szocialista továbbfejlődésünk 

egyik alapkérdésé. Oktatási rendszerünktől azt várjuk, 

hogy kötelességtudó, jól képzett, művelt, világnézeti-

leg szilárd, szocialista erkölcsű szakembereket képez-

zen az ország számára." /MSZMP X. kongresszusa./ Ehhez 

a oélkitüzéshez gazdag anyagot szolgáltatott az Ötödik 

Nevelésügyi Kongresszus második szekciója "Korunk neve- 

lési feladatai és a nevelési tényezők együttmüködése" 

megjelölésü témájának megvitatása. A Nevelésügyi Kon- 

gresszus ajánlásaiban világosan kifejezésre jutott, hogy 

az eddiginél behatóbban kell foglalkoznunk intézményes 

nevelésünk továbbfejlesztésével. "A továbbfejlesztés 

során olyan nevelőintézményeket kell mintaként tekin-

tetbe vennünk, amelyek valóban nevelő /és nem egyszerü-

en oktatási/ intézmények, amelyek tehát a szocialista 

társadalom szükségletének megfelelően, 'nyitottak' a 

társadalmi élet egésze irányában: sajátos oktatási-kép-

zési-nevelési feladatokat össztársadalmi közegben - s tu- 

./ . 



datosan arra támaszkodva - oldanak meg, s célul a fel-

növekvő ifjuság egész életgyakorlatának irányitását, 

átfogását tüzik ki 4.. Csak az életre felkészítő isko-

la lehet a valójában a jövő iskolája, a sokoldaluan 

fejlett ember képzésének és nevelésének vezető tényező-

je, s csak a harmonikusan fejlett ember lehet a zálo-

ga a szocialista gazdaság és társadalom dinamikus fej-

lődésének, végső soron: a szocializmus világméretű 

győzelmének." /II. kötet, 299. old./ 

Az állami oktatásról szóló párthatározat az ifju-

ság nevelésével kapcsolatos feladatokat igy fogalmazza 

meg: "Az ifjuság nevelése az egész társadalom feladata, 

melyben a család, az ifjusági szervezetek, az iskolán 

kívüli kulturális intézmények és a tömegtájékoztatási 

eszközök mellett az iskolának alapvető szerepe van. 

Az iskolának egész tevékenységével önálló, aktiv, kez-

deményező, alkotó személyiségeket kell nevelnie. Meg 

kell alapoznia a tanulók világnézetét, a szocialista 

magatartás erkölcsi elveinek megismertetésével és a 

gyermeki, tanulói, hallgatói közösségeken belüli gya-

korlásával kell elinditania a felnövekvő nemzedék tag-

jait a szocialista emberré válás utján." 

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Bizott-

sága és a Magyar Pszichológiai Társaság. az  ifjuság ne-

velésének problematikájához a maga részéről azzal já-

rult hozzá, hogy 1970. május havában "Ifjuságkutatás 

és pszichológia" témakörrel ankétot szervezett. Három 

évvel korábban a Magyar  Pszichológiai  Társaság Pedagó- 

. / . 



giai Szekciója nyilvános ülésen vitatta meg az ifjuság 

problémáinak pedagógiai pszichológiai megközelitése ci-

men,azokat a kérdéseket, amelyekben a pszichológiai se- 

gitééget tud nyujtani a nevelés hatékonyságának fokozá-

sához. 

A gondolkodásra nevelés megvalósithatatlan abban az 

esetben, ha a gyermekeket az iskolába lépés napjától kezd-

ve reproduktív tevékenységre kényszerítjük. Iskolai peda-

gógiai pszichológiai kísérletekkel igazolható, hogy még 

az elemi ismeretek, az elemi képességek elsajátitása is 

eredményesebb, ha a gondolkodás intenziv bekapcsolásával 

történik. Ezért értelmetlen annak a kérdésnek felvetése, 

hogy szükség van-e memorizálásra. Nem memorizálásra van 

szükség, hanem a tények közötti biztos eligazodásra, az 

összefüggések megragadására, döntésekre, a lényeg biztos 

kézzel történő kiválasztására és még sok más értelmi te-

vékenységre, gondolkodásra. Az a meglepő, hogy a gondol- 

kodási képesség intenziv fejlesztése visszahat az emlé-

kezésre is és azt a furcsaságot vesszük észre, hogy az 

eredményes memorizáláshoz nem memorizálásra, hanem első-

sorban gondolkodásra van szükség. A gondolkodási tevékeny-

ség kifejlesztéséhez szükséges, hogy a gyermekek a valóság 

tárgyaival és jelenségeivel és mindennel, ami ezekkel ösz-

szefügg kialakithassák saját, önálló gondolatmeneteiket. 

_ Ha ezt megakadályozzuk, visszafejlesztjük a gyermekben 

annak lehetőségét, hogy tanulmányaik során kialakuljon 

bennük a növekvő társadalmi igényeknek megfelelő korszerű 

világkép és gondolkodás a természet, a társadalom, valamint 

./. 



az emberi alkotótevékenység leglényegesebb összefüggései-

ről, törvényszerűségeiről. 

Ha megvalósitottuk a beszéd, az olvasás és az irás 

utján történő gondolatfelfogást és gondolatkifejtést, 

problémafelvetést és problémamegoldást, felvetődik az a 

kérdés, hogy a tömegkommunikációs információ-zuhatag kor-

szakában melyik képesség tekinthető a müvelődés igazi  for-

rásának. Az előadások, a pedagógusok magyarázatai, a rá-

dió és a televizió élőhanggal közvetitett információ-fo-

lyamatainak legfőbb gyengesége, hogy egyszeri, meg nem 

ismételhető történés formájában jelentkezik és ezért szük-

ségszerűen felületességre nevel. Az olvasás utján szerzett 

információk alkalmazkodnak az olvasás tempójához, megen-

gedik a szüneteket és a visszalapozást. 

A művelődés kiapadhatatlan forrása az olvasás utján 

történő gazdagodás: Ez teszi lehetővé azt is, hogy a hal-

lás utján szerzett információk maradandó nyomot hagyjanak 

az emberben. A kulturálódás szempontjából az olvasási ké-

pesség kifejlesztésének szinte felbecsülhetetlen előnye 

szemben a tömegkommunikációs és más müvelődési lehetőségek• 

kel az, hogy tértől és időtől független önnevelési lehető-

ség forrásává válhat. 

A nevelés megalapozása csak a képességek kibontakoz-

tatása utján lehetséges: A képességek olyan szintű kifej-

lesztése, amely társadalmunk igényeinek megfelel, csak 

rendszeres és következetes munka utján lehetséges. Ez je-

lenti az oktatás és a munka korszerü összekapcsolását az 

oktatás és nevelés egységének biztositása jegyében. Az 

./. 



oktatás és a munka korszerű összekapcsolása .csak egyet-

len módon lehetséges. Oly módon, hogy az oktatást neve-

lési feladatnak tekintjük, amelynek lényege a munkára 

nevelés. Lehetőséget kell teremtenünk, hogy minden egyes 

tanuló valamennyi tanitási órán, a tanitási óra egészé-

ben, jelenleg a negyvenöt percnyi időtartamban munkát, 

tanulási munkát végezzen. 

x x x 

A kísérleti munka meginditása előtt áttanulmányoztuk 

a megfelelő szakirodalmat, erről a kísérleti munka veze-

tője és irányitója prof. dr. Lénárd Ferenc igen gazdag 

és részletes áttekintést ad 1969-ben "A gondolkodás ru-

galmassága és a variációk" címmel megvédett nagydoktori 

értekezésében. A szerző ebben a munkájában beszámol ar- 

r61 a többágu munkáról, amelynek keretében a tanulók gon-

dolkodásának rugalmasságát kívánta fejleszteni longitudi-

nális módon különböző tantárgyak /matematika, történelem, 

fizika, biológia, magyar irodalom/ keretében a tanulók 

kollektív és produktiv tevékenysége révén. Prof. dr. Lé-

nárd Ferenc elvi és gyakorlati irányitásával pszicholó-

gusokból és pedagógusokból á116 munkacsoport valósitotta 

meg és fejlesztette tovább a kísérleti tanítás elveit, 

hipotéziseit. Jelen dolgozatunk ennek a kísérlet-egység-

nek egyik irányát kísérli meg bemutatni, nevezetesen a 

közös elvi alapok megvalósitását az általános iskolai és 

gimnáziumi történelem tantárgy tanitásában. 

A kísérleti eljárás megtervezésekor a megjelent ta-

nulmányok alapján képet nyertünk a hazai és külföldi pe- 

./. 



dagógiai, pedagógiai pszichológiai kísérletekről, kü-

lönös tekintettel az iskölalabóratárium szerepére /Duró 

1965a, Kelemen 1967, Rubinstein 196o és B.Molnár 1962/. 

Figyelembe vettük azokat az általános-, pedagógiai- és 

fejlődéslélektani /Duró 1965b, Forrainé 1967, Kelemen 

1964, Leontyev 1964, Lénárd 1963 és Salamon 1960/, vala-

mint általános ás tantárgypedagógiai /Ádám 1967, Bakonyi 

1962, Fekete 1965, Kelemen 1966 és Balázsné 1965/ meg-

állapitásokat, amelyek a 10-14 éves tanulók iskolai mun-

kájával kapcsolatosak, pontosabban ezek közül is azokat, 

amelyek kisérleti munkánk szempontjából nyujtanak fontos 

információt. Igy pl. a tanulók kérdéseivel foglalkozókat 

/Barabás és Lénárd 1957, Lénárd 1957, 1959/. 

A kisérleti eljárás tervezése, fejlesztése és külön-

böző /pl. más tantárgyakban, másféle oktatási formában/ 

alkalmazási tapasztalatai "menet közben" is napvilágot 

láttak. /Cseres 1971, 1975, Cseres és Gergely 1973, Lé-

nárd 1967, 1969, 1971a, 1971b, 1973, Luxné és Cseres 

1971, Szanda és Cseres 1973/. Blumenfeldné /1973, 1976/ 

az eljárás tapasztalatairól és eredményeiről szárnál be 

a gimnáziumi pszichológia tanitása keretében. Baráth Ernő 

/1973/ az eljárás szlovákiai alkalmazása során annak kö-

zösségalakitó-fejlesztő hatását vizsgálta. 

A kialakult eljárással kapcsolatban meglehetősen he-

ves vita is kialakult a Köznevelés c. folyóirat 1971. évi 

9. és 13. számaiban a korszerűség és az uj módszer viszo-

nya kapcsán. A vitában kifejtett kritikai megjegyzések 

közül jónéhányat hasznositani tudtunk, bár egyik-másik 

./. 



kifogás egyszerűen az eljárás nem-ismeretét mutatta 

/Kozákné, Madaras, Nyirkos, Ölvediné, Palotai, Szabolcs 

és Szentjóbi Szabó 1971, valamint Layber 1971/. Megjelen-

tek továbbá a kisérleti eljárást elemzően bemutató és 

értékelő irások is /pl. Galicza 1974, 1975/, és hang-

zott el előadás ugyanez tárgykörből /pl. Nyirkos 1975/. 

X X X 

A kisérleti eljárás módszereinek megtervezésekor 

mindenek előtt két szempontot volt szükséges szem előtt 

tartanunk. Az egyik, hogy kisérletünk nem tantervmódositó 

célzatu, tehát a kialakult tanitási-tanulási gyakorlat 

mindenkor az érvényben lévő oktatásügyi dokumentumok szel-

lemében valósul meg. A másik szempont pedig a tanulók 

tudás- és neveltségi szintje követelményeiből adódik: 

a kisérleti eljárásban résztvevő tanulók nem maradhat-

nak el semmilyen téren a hagyományosan tanulóktól. A ki-

sérleti eljárásban az általánosan használt tan- és szem-

léltető eszközöket alkalmaztuk, ebben egyetlen eltérés 

mutatkozott: minden tanuló a tanév elején kis füzetet 

kapott, amely az egész évre kidolgozott probléma-füzért, 

kérdés-sorozatot tartalmazta. Ez csupán technikai okok 

miatt jelent egy füzetnyi többlet-eszközt, hiszen elkép-

zelhető, hogy a tankönyv tartalmazza a tanév során meg-

oldandó problémákat, feladatokat. 

Mint azt jelen dolgozatunkban bemutatni szándékozunk, 

a tanitás-tanulás tevékenység-együttesének megszervezésé-

ben mutatkozik meg kisérleti eljárásunk különbözősége a 

hagyományosétól. Alapvető módszerként a természetes ki- 

/. 



sérletet alkalmaztuk, mégpedig longitudinális módon, 

az egész tanévre nézve egységesen, majd pedig az 5-8. 

évfolyamokra is. Kiegészitő módszerként alkalmaztunk 

teljes órákat rögzitó magnetofon-felvételeket. Magne-

tofonszalagra rögzitettük annak a két osztálynak az 

érettségi vizsgáját, amely a kisérleti eljárással ta-

nulta a történelem /később a magyar irodalom/ tárgyat 

az 5. osztálytól az érettségiig: További kiegészitő vizs-

gálati módszerünk a beszélgetés tanárokkal, tanulókkal, 

egyéni és csoportos formában. A kisrleti eljárásban 

résztvevő pedagógusok rendszeresen beszámoltak irásban 

/statisztikai adatok és szöveg formájában/ eredményeikről, 

tapasztalataikról, javaslataikról. Olykor a tanulók irá-

soe véleményét is kértük a kisérleti eljárásban szerzett 

tanulási tapasztalataikról. Igen fontos és talán a leg-

gyakoribb kiegészitő vizsgálati módszerünk a megfigyelés 

volt hospitális, ill. kis részben zártláncu televizió se-

gitségével. A kiegészitő vizsgálati módszerek közé sorol-

hatók bizonyos mértékig a kisérleti eljárás témaköréből 

lezajlott szakmai viták, pedagógusok számára létrehozott 

továbbképzési alkalmak. 

A kisérleti eljárás tapasztalatainak feldolgozása, 

összegzése céljából tehát a következő nyersanyagok állnak 

rendelkezésünkre /amelyek teljes feldolgozása még folya-

matban van/: 

- a tanulók irásos munkái: füzetek, témazáró dolgo- 

zatok, egy-egy témát kibontó nagyobb lélegzetü 

/verseny/ dolgozatok 

./. 



- magnetofon-felvételek a tanitási órákról 

- óralátogatási jegyzőkönyvek 

- a pedagógusok adatszerű és szöveges beszámolói 

- a tanulók által az egyes tanitási órákon felve-

tett problémák gyüjteménye 

- a kísérleti eljárásról lezajlott megbeszélések, 

viták jegyzőkönyve. 
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II. Általános szempontok a vita-módszer iskolai alkal-

mazásához  

Minden uj tanitási-tanulási modell kialakitásában 

hagyományos és uj szerkezeti elemek is szerepelnek, ezért 

hasznos annak kifejtése, hogy miben is áll valójában an- 

nak - esetünkben a vita-módszer ' ujdonsága. Indokolt 

ez azért is, mert különféle nézőpontból különféle véle- 

mény hangzott már el: a konzervatív pedagógia álláspont-

járól szemlélve módszerünk vakmerő és gyökeréig uj, mám 

sok pedig alig fedeznek fel benne valami ujat, az eddig 

ismertektől eltérőt. Mi hát az igazság? 

A vitamódszer nem olyan módon uj pedagógiai eljárás, 

mint például a programozott oktatás, amely a visszajeleni 

tés mozzanatát kiragadva, erre épitette fel egész rend-

szerét. A vita-módszer ehhez csupán abban hasonlit, hogy 

pszichológiai törvényszerüségek, elvek alapján valósit 

meg pedagógiai célokat, s a megvalósitás eszközei többé-

kevésbé ismert és bevált pedagógiai módszerek kombináci-- 

ója; Éppen ebben rejlik ujdonsága is: a módszer alapját 

a pedagógiai pszichológiai elvek, törvényszerüségek szi-

lárd egysége alkotja, meghatározva egyfelől a módszer lé- 

nyegét képező elméleti vázat, másfelől pedig határozottan 

kirekesztve e váztól idegen elveket. A módszernek ilyen 

pozitiv ás negativ módon is elvégzett meghatározása egy-

ben a megvalósitására alkalmazható részmódszerek jellegét, 

körét is kijelöli. /Bár később erről részletesen még sz6-

lunk, de a jobb érthetőség kedvéért egy példa: a vita-

módszerben pszichológiai elvi okokból helytelennek tart- 

•/. 



juk a negatív megerősitést; a csak reproduktiv tevékeny-= 

séget; a csak egy tanulót tevékenységre serkentő eljá-

rást stb* tehát ezért nem alkalmazzuk a feleltetés ha-

gyományos formáját./ 

Igen valószinti, hogy a vita-módszer téves alkalmazási 

formái is abból adódnak, hogy a pedagógus nem az elvi lé- 

nyeget veszi át, hanem annak egy-két alkalommal tapasz-

talt megjelenési formáját, az adott, végighallgatott ta- 

nitási 6ra eseményeit próbálja megreprodukálni: Ez a rep.- 

rodukció pedig a különféle témák, különféle tanitási-ta-- 

nulási helyzetek során szükségszerűen módosul, de ha a 

módositás nem az alapelvek szellemében történik, akkor a 

módszer lényége, a modell károsodik: 

Igy pl* ha egy pedagógus a vita-módszerből azt a moz-

zanatot ragadja meg, hogy a tanulók kérdésekre válaszolva 

dolgozzák fel és sajátitják el az anyagot, akkor igen he-- 

lyesen járt el: Ezt a mozzanatot később maga is beépiti 

saját gyakorlatába ugy, hogy az órán feltesz néhány, prob - 

lémát tartalmazó kérdést, s nyomban várja is rá a választ; 

Ekkor már hibát kovetett el, legalábbis ami a vita-módszer 

alapelveit illeti, hiszen ezzel a közös munkából eleve ki-

rekesztette a tanulócsoport jelentős részét, azokat, akik 

valamilyen objektiv vagy szubjektiv ok miatt éppen nem 

képesek megfelelően gyors reagálásra, válaszadásra. Ilyen 

ok lehet pillanatnyi rossz közérzet, vagy valamilyen erős 

elterelő inger, vagy éppen a tanuló jellemzően lassu 

- jóllehet kiváló teljesitménnyel párosuló'- munkatempéja: 

A kérdésekre való előzetes, otthoni válaszadás lehetőséget 

:/. 
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nyujt minden tanuló számára - egyéni munkatempójától 

függetlenül- egyformán alapos felkészülésre, a vitá-

ban való "egyenrangu" részvételre; Ha a tanár a feltett 

kérdésre nyomban várja a választ, akkor megelégszik azzal, 

hogy 4-5 tanuló jelentkezik, s 1-2 tanuló el is mondja 

válaszát, de nincs módja már a munka menete sem enged 

né - az egész tanulócsoport teljesitményét megismerni. 

A vita-módszer ujszeriiségét egyfelől a hagyományos 

eljárásoktól való különbségével szemléltethetjük, más-

felől pedig elvrendszerének kifejtésével. 

A hagyományos pedagógiai eljárás fogalma korántsem 

egyértelmű, számunkra az alapvetően "számonkérés - uj 

anyag közlés" felosztása, un. vegyes tipusu tanitási 6-- 

rákkal jellemezhető eljárást jelenti, Még a hagyományos 

órák keretébe tartoznak azok is, amelyek eltérnek ugyan 

valamelyest a fentebb hagyományosnak mondottál, de alap 

elveikben mégis azonosak azzal. Az uj anyag közlése során 

reproduktiv, zárt kérdések feltevése nem alkalmas a fi-

gyelem felkeltésére, a tanulók tevékenységre aktivizálá-

sára, ezesetben egy-egy tanuló feladata csupán egy sző, 

évszám felidézése, vagy éppen helyeslés nyilvánitáea. 

A számonkérés a felismerés és felidézés müveleteit veszi 

igénybe - és fejleszti - a hagyományos eljárások eseté-

ben, akár szóban, akár irásban. Ezt a gyakorlatot való- 

sitja meg tulajdonképpen az un. kérdve-kifejtő módszer 

is, amely formájában leginkább hasonlit a vita-módszer-

hez, pedig különbségük valójában olyan, amilyen a róka-

gomba és a tölcsérgomba különbsége. A tanár, a párbeszéd 

4/4 
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irányitója ismereteket közöl, majd zárt kérdés formájá-

ban visszautal azokra. A tanuló, a párbeszéd másik részt- 

vevője egy-egy  szóval jelzi, hogy követi a másik okfej-

tését, de azzal kapcsolatban semmi tennivalója nincs: 

A hagyományos eljárások általánosan és jellemzően 

reproduktiv tevékenységet követelnek meg a tanulóktól. 

A tanitási órára való felkészülés során a tankönyvi szö-

veget, illetve a tanári magyarázatot kell a tanulónak a 

minél jobb reprodukció szintjéig "megtanulnia" A tanitá-

si órán a számonkérés alkalmával az  ilymódon  megtanulta-

kat idézi fel, reprodukálja ujra, majd az óra gyakorló 

és uj-anyag feldolgozó szakaszában a reprodukció a köve-

tés, az együtthaladás valamilyen formájában jelenik meg: 

A tanulóknak együtt kell dolgozniuk a táblánál feladatot 

megoldó társukkal, s a tanár számára a figyelem jele, ha 

felszólitásra bárki folytatni tudja a táblánál abbahagyott 

munkát. /Ez a módszer tehát egy feladat megoldásában álta- 

Iában egy megoldást és egyféle megoldásmódot tart elfogad. 

hatónak, ellenőrizhetőnek,/ Ugyanez a helyzet, ha a tanár 

ir a táblára, ekkor minden tanuló füzetében pontosan ugyan. 

az a szöveg, rajz jelenik meg. Takintettel arra, hogy a 

még érvényben lévő követelményrendszer egyik konstans elve 

szintén a reprodukció, az egységestől való eltérés hibának 

számit, s olykor fegyelmezetlenségnek: 

A vita-módszer elvrendszere és gyakorlati megvalósitá 

sónak módja a képességek és a tevékenységek dialektikus 

kölcsönhatásának törvényszerűségében gyökerezik. E törvény-- 

szerűség ismeretében vezethetjük végig azt a következtetést, 

/: 
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miszerint a tevékenységet végző személy megfelelő képes-

ségei fejlődnek - nem pl. a tevékenységet figyelemmel ki- 

sérőé! .:.f  s a fejlődés arányos a tevékenység rendszerességé-

vel és jellegével. Igy tehát a rendszeresen végzett produk- 

tiv jellegü tevékenység a megfelelő képesség eredményesebb, 

magasabb szintű fejlődését teszi lehetővé, míg a rendszer-

telenül, ritkán végzett reproduktiv tevékenység alig vál-

toztatja a képesség fejlettségi állapotát. 

A vita-módszer gyakorlatát tehát mind a pedagógus mind 

pedig a tanulóosoport számára a rendszeres, produktiv te-

vékenység jegyében szerveztük meg. E tevékenységet két ob-

jektív és egy szubjektiv rendszer irányitja kölcsönhatás-

ban:  a tantervi anyag, a kérdés-sorozat és a pedagógus sze-

mélyisége. A produktivitás elvét ilyenformán.a kérdés-soro-

zatnak és a tanár irányitó tevékenységének kell minél telje-

sebben megvalósitani. A kérdés-sorozatok összeállitásában 

az ismeretek terjedelmére vonatkozó korlátozás mellett a 

legfontosabb szempont az volt, hogy azok az ismereteket 

problémák formájában tartalmazzák. A problémákat tartalma-

zó kérdések megválaszolása pedig csak dominánsan produktiv 

tevékenység során lehetséges. /Minden produktiv tevékeny-

ség természetszerüleg tartalmaz reproduktiv mozzanatokat 

is, s az esetleges félreértések elkerülése érdekében hasi` 

náljuk olykor a dominánsan produktiv tevékenység kifejezést./ 

A problémák megoldása lehetővé teszi, hogy a tanulók önálló 

otthoni felkészülése Borán végzett produktiv tevékenység 

jellegét tovább vizsgáljuk, s ekkor kiderül, hogy lényeges 

további jegyében eltér a hagyományos felkészüléstől. Mégpedig 

i/. 
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abban, hogy a vita-módszerben a problémák megoldása a 

meglévő ismeretek alkalmazásával lehetséges, s az al- 

kalmazás közben adódó hiányok kitöltése jelenti az uj 

ismeretek szerzését s azonnali alkalmazását is, mig a 

hagyományos házi feladat kizárólag meglévő ismeretek 

alkalmazását kivánja meg, illetve az uj ismeretek repro 

dukcióját. 

A tanitási órán történik meg a problémák megoldásá- 

ra vonatkoz6 egyéni megoldási-javaslatok szintézise kol- 

lektiv ,, osztályvita keretében, melyet a pedagógus irányit. 

A tanulók és a pedagógus tevékenységéről  a későbbiekben 

még szó lesz, itt csak annyit kell megjegyeznünk, hogy 

mindannyian egységes tevékenységfolyamat -- a tanulás . 

tanitás folyamata -- cselekvő részesei. A tanár irányitó 

tevékenységének célja ebben a folyamatban a szintézis, a 

megoldás elérése, a tanulóké pedig a szintézishez vezető 

elemek és az elemek közti összefüggések, relációk feltá-

rása. Mindkét cél megvalósitása dominánsan produktiv te-' 

vékenységgel lehetséges. 

Mindebből a hagyományos ejOrások és a vita-módszer 

közti alapvető lényeges különbségre következtethetünk: 

Különbség mutatkozik a megismerő tevékenység sulypont- 

jában. A hagyományos eljárásokban az ismeretek megszerzé G 

sénék ténye, az ismeretek különféle szintit birtoklása a 

tanulás célja, mely a felidézés, reprodukció pontosságán 

val mérhető, mig a vita-módszer egy lépéssel tovább lép 

a megismerés lépcsőzetén, az ismeretek minél sokoldalubb 

alkalmazását, s az alkalmazás közben történő további 

./: 
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ismeretszerzést, az önálló ismeretszerzés képességének 

kialakitását tűzi ki célul. 

A célok különbözősége indokolja az ismeretszerzés 

és alkalmazás arányainak eltérését is. Az arányok közti 

különbségeket j61 szemlélteti a tanitási órák eltérő 

szerkezete is. A hagyományos, un. vegyes tipusu óra 

/ez fordul elő leggyakrabban/ az előző órán közölt uj 

anyag felidézésével kézdődik, majd a következő uj anyag 

tanitásával folytatódik. /Ilyenmódon tulajdonképpen két 

téma, tanitási 6ra egy-egy fele kerül közvetlenül, idő- 

ben egymás mellé/. A vita-módszer esetében az uj anyag 

közlése nem képez önálló tevékenység- ill. óraszakaszt, 

a tanitási órát egységes tevékenységrendszer jellemzi, 

melyben a megismerő tevékenység minden formája /a fel- 

idézés, emlékezés is/ a gondolkodást segitve előfordul. 

A hagyományos módon tanulók együttes, iskolai munkájá- 

ban az ismeretszerzés műveletei foglalják el időtartam- 

ban és jelentőségben is a fő helyet, mig a vita-módszer- 

ben az ismeretek feldolgozása, alkalmazása kapja ugyan-

ezt a szerepet. 

A vita-módszer lényegét és gyakorlati alkalmazását 

érintő pedagógiai pszichológiai alapelveket később a 

megfelelő helyeken részletesen ismertetjük. Most, a be- 

vezetés során mégis szükségesnek látszik néhány, mód-

szertani jellegű meggondolás, szempont kifejtése. Ezek 

a szempontok kimondva vagy kimondatlanul jelen vannak 

a módszerről szőlő bármely fejezetben, éppen ezért szak--

ségesnek tartjuk röviden, egy helyen is összegyűjtésüket. 

a/. 
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1. A vitamódszer alkalmazása - de bármely más el-

járásé is csak akkor igazán sikeres, ha a körébe tar- 

tozó képességek fejlesztése nyomban megkezdődik, aho-

gyan a gyermek a megfelelő tevékenységet gyakorolni kez- 

di. Iskolai helyzetben alkalmazva ez azt jelenti, hogy 

az írás rendszeres fejlesztése akkor kezdődjék már meg, 

amikor a gyermek irni tanul, s éppigy a történelem tan-

tárggyal, történelmi problémák megoldásával kapcsolatos 

tevékenységformákat már az  első  történelem órán a mód- 

szer elvrendszere szellemében kell végezni. Erre utmu-

tatást is ad "Az első három történelem-óra" cimii feje- 

zetünk. létezik ugyanis olyan elv, amely szerint az 

5. osztályba lépő gyermeket olyan sok ujdonság, meg= 

rázkódtatás éri, hogy nem szabad őket mindjárt a mély- 

vizbe dobni, az első időkben szokniok kell a felső ta-

gozatos munkát, ezért az első órák játékos foglalkozás-

sal telnek, s csak fokozatosan kivárják meg tóluk a "ko- 

moly" tanulási munkát. Ez a gyakorlat azért helytelen, 

sőt káros, mert a gyermek az első néhány 6ra után - jog-

gal -- azt hiszi, hogy amit tapasztalt, az maga a törté-

nelem-tanulás, és csalódás éri, amikor a változást ész-- 

leli. Ez a csalódás nem következik be akkor, ha a tanév 

első tanitási órájától kezdve következetesen alkalmaz- 

zuk az alapelveket, s mindez lehetőséget ad a fokozatos 

terhelés megvalósitására is. 

2. A képességek és a tevékenységek kölcsönhatásának 

pszichológiai törvényszertisége szellemében és az előző 

elv folytatásaként azt mondhatjuk, hogy a vita-módszer 

./. 



akkor lesz eredményes, ha következetesen alkalmazzák. 

Ez két dolgot  jelent:  a/ a bevezetéstől kezdve minden 

mozzanat a vita-módszer elvrendszere jegyében történ- 

jen, és b/ legalább 1/2 - 1 tanév szükséges ahhoz, hogy 

valamiféle kézzelfogható eredmény kialakuljon. 

Az első kikötés azért fontos, mert ha a vita-módszert 

kipróbáló pedagógus a módszer elemeit más, attól idegen 

eljárások elemeivel keveri, akkor az eredmény szükség- 

szeriien más lesz, mint amit várt, s a nem kielégitő e-

redményt természetesen a vita-módszer rovására irja. 

Még ennél is lényegesebb, hogy a tanulók fejlesztése nem 

lesz megfelelően eredményes. A második kikötés pedig a- 

zért fogalmazódott meg, mert előfordul, hogy egy osztály- 

ban vita-módszerrel kezdenek tanulni, a pedagógus az el- 

ső néhány órán azt tapasztalja, hogy a tanulók igen 616n-

ken  tevékenykednek, de később "lankad" ez az élénk akti-

vitás. Ha a pedagógus ebben a fázisban ugy dönt, hogy 

felhagy a vita-módszer alkalmazásával, akkor természete-. 

sen soha nem tudja meg, hogy csak a következő fejlődési 

zónába lépés tüneteit tapasztalta növendékeinél. Kezdet-

ben  ugyanis az önálló véleménykifejtés izgalmassága érvé--

nyesiil, a csak később derül ki, hogy az önálló vélemény 

megalapozott kialakitásának képessége egy sor más képesé 

ségre épül, s ezek a megalapozó képességek nem minden 

esetben arányosan fejlettek /értelmes olvasás, a gondola- 

tok szabatos kifejtése, az ismétlések elkerülése stb./. 

3. Az első elv fordítottja is tanulságos megállapitást 

eredményez' Mi történik akkor, ha a vita-módszert felsőbb 

./. 
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/7-8/ osztályokban vezetik be? Akkor általában erős 

negativ transzferhatás jön létre az addig alkalmazott 

és az ujonnan bevezetett módszer között, várhatóan rom-

lik a tanulók teljesitménye. Arról van szó ugyanis, 

hogy a tanulók megszoktak egy bizonyos tanulási tevékeny-

ség-együttest, azt gyakorolták időről-időre, s ennek meg- 

felelő képességeik fejlődtek ki. Ezek a képességek elér- 

tek egy bizonyos fejlettségi fokot, s ekkor kell átállni- 

ok egy uj tevékenység--rendszer gyakorlására, uj képessé- 

gek kialakitására, s nem csak egyszerűen erre, hanem a 

kialakult képességek "leépitéséren is bizonyos esetekben. 

/Pl. akkor, ha a régi és az uj módszer között igen nagy 

az elvi különbség, a  ez eltérő vagy éppen ellentétes 

gyakorlatban valósul meg'/ 

Ezért a vita-módszert az 5. osztályban ajánlatos be-

vezetni a 6. osztályban már csak fenntartásokkal kezdhe 

tő el, illetve akkor, ha a megelőző gyakorlat nem volt 

homlokegyenest ellenkező, s a 7-8. osztályban már csak 

egyes elemek alkalmazását tartjuk helyesnek a módszertani 

kultura gazdagitása céljából, s nem pedig a vita-módszer 

egészének beveztését. 

4. Transzferhatás nem csak egy tantárgyon belül ala-

kul ki, hanem a különféle tantárgyak között is. Pozitiv 

transzfer - s ez a valóságban a tanulócsoport egységesen 

és magas szinvonalon fejlett képesség.-együttesét jelenti - 

akkor jön létre a tantárgyak között, ha az egy osztályban 

tanitó pedagógusok módszerei, nevelési elvei egységesek, 

de legalábbis egymással nem ellentétesek. A vita-módszer 

•/. 
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alkalmazása akkor lesz eredményes pl. a történelem tan-

tárgyban, ha az osztályban más tárgyakat tanitó pedagó-  

gusok is a tanulók önálló tevékenykedését, intenziv mun-

káltatását tekintik nevelési feladatuknak, s nem pedig  

passzivitásra szoktatják őket. A negativ transzfer kö-  

zeli megjelenését jelzi, ha a hagyományos módon tanitó  

pedagógus eképpen panaszkodik a vita-módszerrel tanuló  

osztályra: "Nem tudok veltik nyugodtan dolgozni, magyará-

zat, sőt feleltetés közben is kérdeznek, közbeszólnak,  

a magyarázat alatt sem tudnak csendben inni, figyelmesen  

végighallgatni a tanár előadását:" Tehát a tanulók meg-  

szokták az aktiv munkát, a gyors reagálás lehetőségét,  

s minthogy ez a tevékenység-egyiittes nem tantárgyhoz kö-

tött, más tantárgy óráin sem képesek ill. nem is akarnak  

passzív magatartást tanusitani.  

Egy későbbi fejezetben törekszünk megvilágitani annak  

fontosságát, hogy a módszer alapelveinek ismerete és meggy  

vitatása a pedagóguskollektiva egységes elvrendszerek ki-  

alakitását elősegiti, s az elvek alkalmazása pedig a tanu-

16k egységes nevelését, a pozitiv transzferhatás érvénye-  

stilését.  

5. Tóként a bevezetés és az alkalmazás kezdeti idő-

szakában hasznos ellenőrzési és önellenőrzési módszer  

a magnetofon-felvételek készitése, Saját több éves  ta- 

pasztalataink bizonyitják, hogy az órát vezető pedagógus-  

ban saját tevékenységéről is egészen más kép alakulhat ki,  

mint a kiilső szemlélőben, még olyan objektiv adatok te-

kintetében is, mint a beszédre forditott idő tartama,  

•/•  
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felesleges közbeszólások, reproduktivitása inditó - zárt  -~ 

kérdések stb°. A saját használatra készitett felvételek  

visszahallgatása minderről pontos képet ad, objektiv  

alapot a tanári tevékenység korrekciójához, de hasznos a  

gyerekeknek is, ha saját produkciójukat visszahallgathat-

ják. A magnetofonfelvételek mindezen kivtil még szülői ér-

tekezleten is bevethetők, a szülőket mindig nagyon érdekli  

gyermekük szereplése, amelyről az érintettektől nem mindig  

kapnak objektiv beszámolót'  



1968-69. 

általános iskola felső tagozat 

1157 tanul 10 iskola 28 tanulócsoport 14 pedagógus 

1969-7o. 2o " 51 " 26 " 1893 " 

1970=-71: 28 " 87 " 45 " 2937 " 
1971-72. 21 ". 69 " 55 " 2663 " 

1972-73. 24 " 85 " 46 " 2558 " 

1973-74. 22 " 8o Y 39 " 2531 " 

197071. 3 iskola 

középiskola 

4 pedagógus 293 tanul 9 tanulócsoport 

1971-72.. 3 " 18 " 8 " 618 " 

1972.734 4 " 25 " 12 " 800 " 

1973-74. 4 " 32 " 14 " 1075 " 

általános iskola felső tagozat + középiskola 

1968-69. 10 iskola 28 tanulócsoport 14 pedagógus 1157 tanul 

1969-70: 2o " 51 " 26 " 1893 " 
1970-71„ 3o " 69 " 46 " 323o " 

1971-72. 23 " 87 " 38 " 3381 " 

1972-73. 27 " 110 " 55 " 3358 " 

1973-74. 25 " 112 " 5o 1, 36o6 " 

A vita-'módszer kipróbálásában résztvevő iskolák, tanulócso-

portok  stb. számának alakulása az 1968-69. tanévtől az 

1973-74. tanévig. 

1. táblázat. 
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III. A vitamódszer kialakitásának első szakasza 

A budapesti Arany János kisérleti iskolában /%II.Me ,-  

redek u.l./ az 1964/65. tanévben kezdtük meg a gondolko-

dás rugalmasságának fejlesztését természetes pedagógiai 

pszichológiai kisérlet keretében. A kisérletet a történe-

lem tantárgy tanitásának- tanulásának körében végezzük. 

Az eltelt tanévek tapasztalatainak kontrollálása és ki- 

egészitése céljából a kialakult eljárást - egyelőre csak a 

kisérleti iskolában = a,felsőtagozatos magyar irodalom a 

gimnáziumi történelem és a gimnáziumi magyar irodalom 

tantárgyak tanításában is kipróbáljuk. 

A kisérleti eljárást az 1973/74. tanévben 5o pedagó-

gus 112 osztályban alkalmazta. Budapesten ebből mindössze 

5 iskolában 26 osztály dolgozik a kisérleti eljárás alap. 

ján, a többi osztály az ország legkülönbözőbb tájain ta-

lálható. A kisérletben résztvevő egyik osztály ésetében 

sem alkalmaztunk szelekciót, igy minden osztályba az oda 

egyébként is tartozó "körzeti" gyerekek járnak /az ada= 

tok alakulását. az  1. táblázat mutatja/0 

Az 1964/65 tanévben un• előkeérlet keretében vizs 

gáltuk az ötödik osztályba 1é;6 tanulók gondolkodásának 

sajátosságait, s különösen az érdekelt bennünket, hogy 

milyen alapokat hoztak az alsó tagozatból, milyen felkéi 

szültséggel lépnek a felső tagozatba, továbbá, hogy a 

fejlesztés milyen irányban lehetséges és szükséges. 

Korábbi pszichológiai és pedagógiai kutatások alapján 

azt állitottuk, hogy a történelem tankönyvben közölt is.. 

meretanyag elsajátitásának leginkább hatásosa módja az 

abban rejlő problémák megtalálása, feltárása, megfogalma- 

./. 
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mazása, megoldása. Á iitásunk bizonyitása.- a.bizonyitás 

csak a tétel konkrét alkalmazására, pontosabban az alkal-

mazás módjára vonatkozik - két szakaszban történt. Az el-

só a tanulók spontán problémafelvető képessége szinvona 

lónak, jellemzőinek megállapítása volt. Erre vonatkozóan 

nagyszabásu felmérést végeztünk Budapest és két megye tej-. 

rületén. Az igy nyert adatokat összehasonlitottuk a kisér-

leti iskolában hasonló céllal végzett felmérésben kapott 

adatokkal. 

A felmérés adatai figyelmeztettek arra, hogy a tanu-

lókat figyelmesen és értőn hallgassuk meg minden esetben, 

hisz megismerésüknek ez az egyik fő eszköze lehet. Bebi- 

zonyododott, hogy harmonikus hagyományos óramenet eseté-

ben "rendbontó" kérdés egyáltalán nem hangzik el. 

A tankönyv adott fejezetére vonatkozó kérdésekből ké- 

pet nyerhettünk a tanulók közvetlen szöveg-megértési ké-

pességéről, arról, hogy a szöveg, a leirt esemény mely ré- 

szei, mozzanatai ragadták meg figyelmtiket. Bizonyos mérté.=

kii segitséget jelent a tanulási szokások megismerésében is: 

az a tanuló, aki szó szerint tanul, akit otthon kikérdez 

nek rendszerint un. reproduktiv kérdésekkel igyekszik sor- 

ba venni az egyes bekezdéseket. Ugy kérdez, hogy arra a 

"legjobb" felelet az adott tankönyvi szöveg-részlet ismét-

lése. 

További munkánk során, a kapott nagy mennyi ,égii kérdést 

feldolgoztuk -- az eredmények égy részét a Pszichológiai 

Tanulmányok 9. kötetében tettiik közzé -, és az arra alkal-

masak felhasználásával lo-lo kérdésből á116 sorozatokat 
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készitettünk. Igy a tanulók minden tanítási órán lo-lo  

problémát oldottak meg.  

Igen figyelemreméltóak a tanulók érdeklődését mutató  

kérdések. Ezek olyan  problémákat tartalmaznak, amelyek  

megoldásához a tankönyv szövegében közölt ismeretmennyiség  

nem elegendő. Feltérképezhető azok a sokszor váratlan - 

irányok, amelyek  felé a tanulók érdeklődése, képzelete  

fordul. Ugy véljük a történelem mint tantárgy és mint  

tudomány megszerettetésében döntő fontosságu, hogy a ta-  

nulók érdeklődését megismerve, annak alapján irányitsuk  

figyelmüket a TV, film, könyvek stb. által közöltek feléi  

A tanulók kérdéseit különböző szempontok szerint dol-

goztuk fel. Most ezek közül kettőt emelünk ki. Az egyik  

feldolgozási szempontunk a kérdések tartalmuk szerinti  

csoportositása, minőségi kategóriák kialakitása. Ennek  

eredményeképpen a tanulók kérdései a következő tartalmi  

kategóriákat mutatták:  

I. A tankönyvrészletben közölt ismeretekre vonatkozó kér- 

dések  

1. A tanuló kérdést tesz fel, mert nem veszi észre,  
hogy a szöveg tartalmazza a választ  

2. A tanuló kérdést tesz fel, mert nem veszi észre,  
hogy a válasz bizonyos szövegrészekből könnyen ki-  
olvasható  

3. A tanuló kérdést tesz fel, mert egyes szövegrésze-
ket félreolvas  

4. A tanuló kérdést tesz fel, mert a korábban elsájá-  
titott ismereteket, összefüggéseket nem tudja a je-  
len szövegrészre alkalmazni  
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5. A tanuló kérdést tesz fel, mert a szöveg alapján  
tévesen következtet  

6. A tanuló kérdést tesz fel, mert a szövegben meg-
adott körülményeket figyelmen kivül hagyja  

7. A tanuló kérdést tesz fel, mert a szöveg egészének  
vagy egy részletének lényegét nem fogja fel  

8. Kérdésében lényegtelen dolgot emel ki  

II;► A tankönyvrészlet szövegét meghaladó ismeretekre vo' 

natkozó kérdések  

9. A .  tanuló kérdést tesz fel, mert nem ismer a korra  
jellemző szokásokat stb.  

lo. A tanuló kérdést tesz fel, mert nem ismer olyan  
tényeket, amelyek a témával szoros kapcsolatban  
vannak, de a szöveg keretén kivül esik  

11. A tanuló kérdést tesz fel ;  mert valamely fogalmat  
vagy kifejezést nem ismer. /Ide soroljuk a kiej-
tésre vonatkozó kérdéseket  

12. A tanuló kérdést tesz fel, mert pontosabb adatok  
iránt érdeklődik, indoklást kiván, vagy az adott  
szövegrészt hiányosnak tartja  

13. A tanuló kérdést tesz fel, mert a korábbiak alapján  
számon tart olyan összefüggéseket, amelyre a jelen  
szövegrész nem utal  

14. A tanuló kérdést tesz fel, mert ellentmondást, tö-
rést érez a szövegben 

15.. A tanuló kérdést tesz fel, mert alkotó módon uj  
problémát ragadott meg,  

III. A tananyag rendszerezését /programozását/ elősegitő  

kérdés-sorozatok  

16 .. A tanuló kérdést tesz fel, mert szeretné a maga  
számára az anyag rendszerezését és folyamatosságát  
biositani  

IV. Ismeretbővités igényét mutató kérdések  

17. A tanuló kérdést tesz fel, mert a tárgy ismeretét  
a tananyagon tulmenően is bőviteni akarja  

~~~ 
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A I hányados értéke a t anulók egyes csoportjainál 
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közepesek 	30 = 2 , 1 2 
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86 5U1, 5 

összesen 286 
218 = 2'4  
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Ilyen szempont volt pl. a produktivitás. Produktiv /P/ 

kérdésnek, problémának tartottunk minden olyan kérdést, 

amelynek megoldása, megválaszolása csak gondolkodás ut-

ján, valamilyen gondolkodási müvelet eredményeképpen vé-' 

gezhető el,  Az  természetesen a tanulóra vonatkozik./ 

Reproduktivnak /R/ neveztük el azokat a kérdéseket, ame- 

lyek nem tartalmaznak problémát a tanuló számára, a válasz 

megoldható - mint fentebb is utaltunk rá - az adott  tan-

könyvi szöveg ismétlésével« Szoros összefüggését talál-' 

tunk a tanulók tanulmányi előmentele és kérdései  hánya 

dosa között .: Minél fejlettebb képességű tanuló által fel- 

tett kérdéseket vizsgálunk, annál magasabb R  értéket kapunk; 

A 2.sz. táblázat a kisérleti iskolába járó tanulók I  há- 

nyadosának alakulását mutatja a tanulók egyes csoportja-

inál. A 3.sz. táblázat a Budapesten /9 osztály 149 tanuló/, 

Pest megyében /15 osztály 289 tanuló/ és Heves megyében 

/8 osztály 152 tanuló/ végzett felmérés összesitett ada-

tait hasonlitja össze a kisérleti iskola tanulóinak ada-

taival. 

Végső soron megállapithattuk, hogy a tanulók a problé-. 

malátás képességével akkor is rendelkeznek, ha erre nézve 

nem részesültek külön nevelésben, de a képességnek csak 

kis mértékit fejlesztése is jelentős mennyiségi és minősé-

gi fejlődést eredményez« 

Az előkisérleti év második szakaszában a tanulók prob- 

lémalátásának, problémafelvető- és problémamegoldó képes 

ségének tudatos, rendszeres fejlesztésére törekedtünk. 

Az összegyűlt kérdések közül kiválasztottunk fejezeten- 

•/• 
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ként loylo érdekesnek, gondolkodtatónak, a nevelési és 

oktatási céloknak megfelelő kérdést, A tanulók a kérdése-

ket sokszorositott lapokon megkapták, otthon válaszoltak 

irásban. Felmerültek az írással, olvasással kapcsolatos 

technikai problémák, s kiderült az is, hogy a tanulók-

nak az önálló tanulási munkát is meg kell tanulniok. 

Eljutottunk tehát a tulajdonképpeni kísérleti eljáráshoz, 

melynek részletes ismertetése a IV, fejezet feladata. 

Az előkisérletet, majd a kisérlet eljárást egységes 

koncepció, következetesen alkalmazott elvek alapján ter-- 

vezttik meg, fejlesztettük tovább. Alapelveink lényegében 

a következők: 

1, A képességek és a tevékenységek dialektikus köl» 

csönhatásban vannak egymással. Az egyes képességek csak 

a nekik megfelelő tevékenységek rendszeres gyakorlása so» 

rán alakulnak ki, fejlődnek; Minél magasabb szinvonalon 

rendelkezik valaki egy képességgel, annál eredményesebben 

végzi az annak megfelelő tevékenységet. 

2. Az egész osztályt egyetlen tanulócsoportnak, közös 

ségnek tekintjük, Nem képezünk egy osztályon belül külön-

féle tevékenységeket végző kisebb csoportokat. 

3. A tanitási óra teljes időtartamában a tanulók tevé» 

kenységének gyakorlása alkalmas idő és lehetőség legyen: 

Ha a tanulók képességeit kívánjuk fejleszteni, akkor tevé-

kenységük gyakorlására módot, alkalmat kell teremteni. 

Biztosítani kell egyidejűleg a tevékenység kontrollját isi 

ezért szükséges a tanitási óra teljes egészében ezt a te-

vékenységrendszert gyakorolni. 

./* 



4. Az egyes képességeket attól a pillanattól kell 

rendszeresen, tervszemien fejleszteni, amikor azok 

"belépnek" a tanuló életébe. Ez kezdetben egyszerűnek 

tűnik, hiszen az első osztályban "csak" irni, olvasni 

és számolni kell megtanulniok. Később ez bonyolultabbá 

válik: a tanuló egyre magasabb szintű megismerő tevé-

kenységet kénytelen végezni. Elsajátitja a gondolkodás 

képességét, amely, ha nem "tápláljuk" gondolkodtató 

feladatokkal nem fejlődik, sőt olykor visszafejlődhet. 

5: Ha a tanitási órán a pedagógus ismereteket közöl; 

magyaráz, akkor előadói képességei fejlődnek. Ha azt a 

karjuk, hogy a tanulók képességei fejlődjenek, akkor szá-

mukra kell olyan feltételeket teremtenünk, hogy rendsze-

resen alkalmuk legyen a megfelelő tevékenységek gyakor-

lására. 

6.. A tanitási 6ra feladatrendszere alkalmas legyen 

arra, hogy a tanulócsoport egésze számára rendszeres, 

folyamatos tevékenységet biztositson. Az egyes feladatok 

a különböző képességek mozgósításával különböző megismerő 

tevékenységek gyakorlására buzditsanak. Pl. egy olvasmány- 

hoz tartozó kérdéscsoportban szerepeljen a tartalom i-

gényei szerint következtetést, kiegészitést, összehason- 

litást stb. igénylő feladat, s ezek megoldása a megfelelő 

adatok felhasználását is tegye szükségessé. 
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IV, Néhány alapvető galomr6l, 

A vita-módszer elveiben, gyakorlatában néhány olyan 

fogalom, kifejezés szerepel, amelyet következetesen hasz' 

nálunk. Tekintettel arra, hogy néha szakemberek is bizo=- 

nyos szakkifejezéseket többféle értelmezéssel használnak, 

szükségesnek látjuk alapfogalmaink tisztázását. Ugy vél-

jük hasznos ez azért is, mert igy elejét vehetjük az el- 

térő értelmezésből ad6d6 félreértéseknek. 

Gondolkodás "A gondolkodás, pontosabban a gondolkodási 

tevékenység az ember megismerő tevékenységének legmaga-

sabb foka. A megismerés nem korlátozódik az érzékelésre, 

az észlelésre, sem pedig az észlelt dolgok és jelenségek 

felidézésére, Az élet az embereket olyan feladatok, kér-

dések, problémák elé állitja, amelyeket nemliehet meg-

oldani sem a körülöttük lévő dolgok és jelenségek köz-

vetlen észlelése utján, sem ugy, hogy felidézzük emlé-

kezetünkbe azt, amit korábban észleltünk tapasztaltunk. 

Sok feladatra, kérdésre problémára a választ, a megoldást 

csak közvetve, meglévő ismereteink, tapasztalataink fel-

használásával következtetések és más gondolkodási müvele-» 

tek felhasználásával tudjuk megoldani. Ezt az eljárást 

nevezzük gondolkodási tevékenységnek+ Ennek alapján meg--

állapithatjuk, hogy abban az esetben, ha valamilyen kér-

désre a feleletet, valamely probléma felbukkanása esetén 

a megoldást az észlelés, az emlékezés, a tapasztalás alap- 

ján közvetlenül megadhatjuk, akkor nem beszélhetünk gon-

dolkodási tevékenységről. 

a/a 
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A gondolkodási tevékenységben szerepet játszó gon-

dolkodási müveletek jellegét kísérleti vizsgálatok ut-

ján mutatták ki. A gondolkodási műveletek a következők: 

analízis, szintézis, absztrahálás, összehasonlitás, össze-

függések /relációk/ felfogása, kiegészités, általánositás, 

konkretizálás, rendezés, analógia, többszörös összefüggé-

sek felismerése, lényeg kiemelése, a tárgy többoldalu 

felfogása stb. Mint látható, valamennyi gondolkodási mü— 

velet lehet egyszerű és összetett attól függően, hogy mi 

lyen tárgyra vonatkozik. 

A gondolkodás fejlesztésének főbb feltételei a prob. 

lémák nyujtása, a problémák felismertetése, a problémák 

megoldási menetének tudatositása és az ezekhez szükséges 

eszközök biztositása. Mindez csak jól megtervezett nevelő= 

oktató munkával érhető el." 

Minden ember gondolkodása különböző: mindenki más uton 

jut el a problémától a megoldási kisérleteken keresztül 

a megoldásig, más gondolkodási műveleteket végez, külön- 

böző tempóban halad egyik megoldási fázistól a másikig. 

Tehát az emberek gondolkodásmódja különböző, de alapvető 

hasonlóságokkal is rendelkezik, Ezek legfontosabbja az, 

hogy fejleszthető, alakítható. Az ember gondolkodási ké- 

pessége az élet folyamán változik, de lényegében az isko— 

láskorban alakul ki, éppen ezért megfelelő módon csak rend- 

szeres, intenzív gondolkodási tevékenység alkalmas fejlesz-» 

tésére. 

Igen figyelemreméltó tévhit harapódzott el a gondolko-

dással, illetve egy hozzá hasonló folyamattal kapcsolatban. 

./. 



Van aki azt hiszi, hogy létezik fart pour l'art gondol- 

kodás, pontosabban, hogy valóban gondolkodásnak nevezhe-

tő az, ha valaki tények, adatok, a szóban forgó esemény 

pontos ismerete nélkül tetszetős szólamokat hángoztat. 

Ez  egyben azt is jelenti, hogy a problémát nem sikerült 

megoldani, azt mintegy megkerülték. A tanár irányitó te-

vékenységének egyik igen fontos követelménye, hogy a ta- 

nulókat a pontos, alapos, logikus érvelésre nevelje. 

A vita-módszerben használt gondolkodtató kérdések 

összeállitása, összeválogatása - mint arról a kérdés-soro» 

zatról szóló részben bővebben is szó lesz - többféle szem. 

pont alapján történt. A pszichológiai szempont a gondol-

kodás sokoldalu intenziv "megmozgatása" ill. fejlesztése 

volt, 

Probléma "Problémának nevezzük a szó legáltalánosabb ér-

telmében azt a helyzetet, amelyben bizonyos célt el  aka-

runk érni, de a cél elérésének utja számunkra rejtve van. 

Ezzel a meghatározással elkerülhetjük azt a hibát, amely 

szerint csak a megoldatlan tudományos kérdések a problémák. 

A probléma szó pszichológiailag sokkal tágabb fogalom. 

Problémának nevezünk minden olyan kérdést, feladatot, a- 

melyre a választ, a megoldást nem tudjuk azonnal, ponto-

san megtalálni. Ilyen értelemben problémát jelent egy el-

vesztett tárgy megtalálása, egy ismeretlen zár kinyitása* 

valamely uj munka elvégzése, egyik-másik iskolai feladat, 

időbeosztás, egy rejtvény megoldása és magától értető- 

dően - a tudományos problémák megoldása. A problémának 

•f. 
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ebből a pszichológiai meghatározásából következik a prob- 

lémák szubjektiv jellege. Egy meghatározott kérdés, fela-

dat az egyik ember számára probléma lehet, ugyanakkor a 

másik ember számára nem az. 

A probléma szó a hétköznapi nyelvben jelent bajt, aka-

dályt, valamimódon tisztázandó helyzetet stb. Az egyes 

tudományok nyelvében is kétféle dolgot jelent. Az egyik 

a még meg nem oldott, de már megfogalmazott, körvonalazott 

összefüggés, amelyből egy vagy több alapvető információ 

hiányzik, s e hiány kitöltése céljából tudományos kutaF- 

tásokat végeznek. Ez a probléma szó eredeti, "tiszta" 

értelmezése. szélesebb körben elterjedt a diadaktikus 

probléma, amely ugy jön létre, hogy egy-egy tudomány is- 

meret- és összefüggés-folyamából kiemeliink egy olyan 

összefüggést, amelyhez különböző ismeretek tartoznak. 

Mi ismerjük ezeket az információkat, de figyelünk arra, 

hogy az, aki számára a diadaktik .s:problémát megfogalmaz'. 

zuk, a megoldáshoz szükséges adatok közül bizonyosokat 

ismerjen, de éppily fontos, hogy legyenek számára isme-

retlenek is. A probléma megoldása igy csak ugy lehetsé-

ges, ha ezt a bizonyos hiányt /amely lehet egy konkrét 

adat, de Ugyanigy egy összefüggés, reláció is/ a problé- 

ma megoldója kitöltötte, ha megszerezte azt az uj infor-

mációt, amely a hiány kitöltését jelenti. Tehát tanult. 

A probléma megoldásához különféle utakon, különböző gon-

dolkodási müveletek elvégzésével lehet eljutni. Ebben az 

esetben az eredmény elérésének módja is, szerves része 

a tanulásnak. 
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Eljárásunk feladatait kivétel nélkül problémáknak 

tartjuk. Az a kérdés-sorozat, amelyet a tanulók a tanév 

során rendre megválaszolnak, olyan problémák láncolata, 

amelyet megoldva a tanulók egy-egy lépést tesznek a tan-

tárgy produktiv elsajátitásában. 

Érzelmek "Cselekvéseinket mindig valamilyen érzelem 

kiséri. Az érzelem motivál, szinez, esetleg aktivizál, 

tevékenységre serkenté Az embert érzelmei hozzásegitik 

az értékeléshez, állásfoglaláshoz, életfelfogásának, 

erkölcsi és esztétikai értékitéletének, világnézetének 

kialakitásához. Az ember megismerkedve az őt körülvevő 

valósággal, valamint az életével kapcsolatos cselekvé-

sek folyamatában, a valóság tárgyaihoz, jelenségeihez 

valamilyen kapcsolatot, viszonyt alakit ki .. Ez a viszony 

vagy kapcsolat megmutatkozik abban is, hogy a valóság 

egyik jelensége miatt szomorkodik, a másik miatt örül. 

Egyes jelenségek lelkesedést, mások izgálmat váltanak 

ki az emberből. Vannak olyan jelenségek, amelyek haragot 

idéznek elő, svannak amelyek félelmet: Öröm, düh, szo' 

moruság, lelkesedés, izgalom i  elkeseredés, félelem stb. 

mindezek annak a pszichikus jelenségnek különbözőformái, 

amelyet emocionális átélésnek nevezünk. 

Az érzelmek forrása maga az objektiv valóság: Az  em-

ber  érzelmileg is viszonyul a reális világ tárgyaihoz 

és jelenségeihez és ezt az azokkal való objektiv kap-

csolatától és azok sajátosságaitól függően különböző--

képpen éli át. Az érzelem ilyenformán a reális világ 

N/s 
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visszatükrözésének egyik fajtája. Érzelmi átélést csak 

azok a tárgyak és jelenségek idéznek elő, amelyek vala 

milyen formában, közvetlenül vagy közvetve kapcsolatosak 

az ember szükségleteivel, tevékenységével, illetve a 

társadalomnak az egyén iránt támasztott követelményeivel. 

Azok a tárgyak, dolgok, jelenségek, amelyek előlegi- 

tik az ember szükségleteinek kielégitését, vagy eleget 

tesznek a társadalom által választott követelményeknek, 

pozitiv érzelmek átélését teszik lehetővé /megelégedett 

ség, öröm, szeretet stb./. Azok, amelyek megnehezítik a 

szükségletek kielégitését, vagy nem felelnek meg a tár- 

sadalom által támasztott követelményeknek, negativ ér-

zelmek átélését eredményezik. /elégedetlenség, szomoru 

ság, félelem, nyomott hangulat, gyü.lölet stb./. 

Az intellektuális érzelmek az objektiv valóság, az 

objektiv igazság visszatükrözésének, mint a megismerés 

értékének átélése jelentkeznek .. Az intelbktuális érzel 

mek alapvetően a megismerő tevékenység folyamatában a 

kiváncsiság, az ismeretszerzésre irányuló érdeklődés t  

az igazság keresése, az értelmi /munka/ tevékenység fo-

lyamatában jönnek létre". 

A tanitási órákon különböző forrásokból származó 

ingerek együttese éri a tanulókat, s váltanak ki belő-

liié érzelmi reakciókat. A tnköayvi szöveg f$leg tartal-

mával hat. A történelmi és irodalmi események mindenkor 

érzelemkeltőek, már puszta olvasásukkor is. A szöveg 

megértését és igy érzelemnevelő hatását pozitiv és ne- 

gativ irányban befolyásolják a tipográfiai megoldások, 

•/• 
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illusztrációk. 

A szöveggel kapcsolatos feladatok megoldása a mun-

kavégzésre jellemző érzelmek forrása. Minél "nehezebb", 

érdekesebb a feladat, a probléma, megoldása annál nagyobb 

örömet, sikerélményt jelent. De előfordul kudarc is, el-

keseredés, bizonytalanság. A tankönyvi szöveg tartalma 

és az arra vonatkozó feladatok érzelmi hatásai ideális 

esetben pozitivan erősitik egymást. Tehát a jól érthetői 

világos, jól tipografált szöveg olvasása és a szöveg lé- 

nyegét produktiv problémákban megragadó feladatok sike-

f'es megoldása minden valósziniiség szerint pozitív érzel= 

mi hatást és további érdeklődést vált ki. Ellenkező e- 

setben gyenge szöveg szájbarágós feladatokkal, vagy csak 

"felmondással"párosul. Itt alapvetően negativ eredmény 

várható. Korántsem véletlen, hogy . a tanulók egyáltalán 

nem kedvelik az un. könnyű tárgyakat, amelyeket a szak- 

tanár sem "vesz tul komolyan". 

A pedagógus személye integrálja és kiegésziti, bővi-

ti az érzelmi reakciók forrását. Máig sem lezárt nevelése 

elméleti kérdés, hogy a pedagógus mintát adjon-e a tanu- 

lóknak, diadaktikus célból mintegy előj'átsza-e az érzel-

meket, vagy sem, Az előző esetben a tanulók érzelmeket 

reprodukálnak s ez szükségszerűen az iskolai tananyag 

tulnyomóan reproduktiv feldolgozásának kisérője. A tanu- 

lók saját, viszonylag tartós érzelmeiről a pedagógus sem-

miféle jelzést nem kap. A vita módszerben arra törekszünk' 

hogy elkerüljük az érzelmi reprodukálást, de előtérbe 

helyezzük a tanuló saját, önálló munkája során keletke- 

zett érzelmeket. 
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Eltérő a pedagógusok véleménye arról is, hogy a ta-

nulók az egyes történelmi eseményekkel kapcsolatban az 

egykori résztvevők érzelmeit érezzék-e, vagy a mai, kül-' 

ső szemlélőét. Az egyik párt azt vallja, hogy a tanulók 

csak akkor értik, tanulják meg igazán pl. az őskor tör-

ténetét, ha beleképzelik magukat az ősember viszontagsá-

gos életébe, mostoha körülményei közé: Az ellenpárt 

rinti 40 eleve lehetetlen, egy mai gyerek semmiképpen nem 

érezheti valóban az ősember érzelmeit, 

Az érzelmek sajátos ingerforrása a közösség, a kö- 

zösségben végzett munka. A vita-=módszer sajátságainál 

fogva nem tartalmazza a sugáe és puskázás kiváltó té- 

nyezőit, és a vita folyamán módot ad a nyílt, "legális" 

segitésre A közösségi szellem kialakításában döntőek 

a közösségi érzelmek, s ezek kizárólag közösségi tevé- 

kenységek folyamán fejlődnek, fejleszthetők. 

Figyelem "A figyelem jelenléte azt jelenti, hogy a 

szubjektum előtt álló feladat tartalma irányítja a pszi-

chikus folyamatok áramlását, ezáltal jön létre a figye- 

lemre jellemző irányultság. 

A figyelemmel kapcsolatban még egy lényeges kérdés-

ről kell szólni. A figyelem nem önálló pszichológiai fo- 

lyamat, hanem egyrészt kísérője, másrészt feltétele va-

lamennyi megismerési folyamatnak, 

A figyelmet elvileg minden intenzív, váratlan, a meg-

szokottól eltérő inger felkeltheti. Ilyenkor már csak azt 

vesszük észre, hogy "figyelünk valamire". Ugyanigy belső 

•/ . 
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motiváció is felkeltheti figyelminket, hiszen ami iga-

zán érdekel bennünket, arra szivesen, akarati előkészt- 

tés nélkül figyelünk. Ilyenkor önkéntelen figyelemről 

beszélünk." 

Nagyon vigyáznunk kell tehát a figyelemre való fel-

szólitással. Számos tudományos vizsgálat foglalkozott a 

figyelem természetével, köztük az iskolai munkával kapcso- 

latban is*  Kimutatták - de magunk is bármikor tapasztal 

hatjuk hogy a tanári magyarázatra a tanulócsoportnak 

csak kis hányada képes figyelni, de ők sem folyamatosan; 

A figyelem fluktuációját tapasztalhatjuk még a legjobb 

tanuló esetében is, aki kezdetben valóban figyelt, de a 

tanár szavait hallgatva elgondolkodott egy összefüggésen, 

s mire ujra a tanár előadásához visszatérne, már nélkülöz 

olyan adatokat, amelyek szükségesek a továbbiak megérté-

séhez. 

Sok pedagógus egyenesen bünteti az előadását /a tárgy 

hoz tartozó/ kérdéssel, megjegyzéssel megszakitó tanulókat. 

Megnyugtatja, ha figyelő arcokat, rászegeződő tekinteteket 

lát. Sajátos módon a felsőtagozatban és a gimnáziumban 

gyakorlatilag azonos külső jegyeket várunk el, amelyek a 

tanulók figyelméről biztosítanak, 

Vita Ez a fogalom a közfelfogásban a beszélgetésnek 

inkább fokozott érzelmi indulatitimezetét, feszültségét 

olykor veszekedés jellegét tükrözi, mint a gondolatok szó-

beli ütköztetésének, cseréjének minőségi kategóriáját. 

A vitamódszerben megtalálható az előbbi forma is, de 
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gyakoribb az egymást meggyőzni akaró megbeszélés. A tu-

dományos vita-formát tartjuk ideálisnak, tehát azt, hogy  

egyenlően alapos felkésztiltségii beszélgető partnerek sa-

ját kialakult meggyőződésüket megvédni igyekeznek. Ez ugy  

történik, hogy elsősorban ismertetik a meggyőződést meg-

alapozó tényeket, majd az ellenvetéseket ujfent helytálló  

adatokkal megválaszolják. Olykor a szenvedélyességig  me- 

nŐen a megfelelő érzelmi telitettséggel próbálják egymást  

meggyőzni. A vita fogalmába tartozik a belátás is, annak  

ellenére, hogy az általános felfogásban ennek nyoma sincs.  

gAlogitUMAcluzetzt A tanulók rövid idő ut a  vita-tevékeny- 
	---' 

 szinten gyakorolj, hogy képesek átlátni a  

társuk által felsorakoztatott érvek bizonyító erejét, s  

nem idéznek elő üresjáratot, redundanciát értetlenséggel,  

helytelen álláspontjukhoz val6 . csökönyös ragaszkodással.  

Természetesen ez a pedagógus irányitó tevékenységétől  

függ, hiszen ha minden eldöntetlen problémát a tanár old  

meg és zár le  hatalmi  szóval, akkor a tanulók ezt ellen- 

vetés nélkül elfogadják, de a valóságos belátás nem történt  

meg.  

Produktiv reproduktiv., Reprodukálás fogalmán ismét.:.  

lést érteink: Reprodkukál a tanuló, ha felmondja a feladott  

leckét, ha feladatát bizonyos tankönyvi szövegrészek  kimá-

solásával kell megoldania: Tehát nem kényszerül a gondol. ,  

kodási müveletek valamelyikének elvégzésére. Ennek egyik  

oka az, hogy feladatai nem tartalmaznak problémákat.  

Produktiv tevékenységnek nevezzük tehát azt, ha a ta- 

./. 
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nuló megfelelő ismeretanyag birtokában egyéni erőfeszités-

sel problémát old meg. Vita-módszerünkben alkalmazott kér-

dés-sorozataink problémákat tartalmaznak, amelyekhez a 

szükséges ismeretanyagot tartalmazza ugyan a tankönyv, de 

megoldásuk mégis csak megfelelő gondolkodási müvelet el- 

végzésével, produktiv tevékenységgel érhető el. Éppugy, 

ahogy a probléma is szubjektiv - mint ezt a "Probléma" 

cimszó alatt kifejtettük -- a produktivitás is az. Egy a-

dott feladat  az egyik ember számára probléma, azt csak 

produktiv tevékenységgel, gondolkodással képes megoldani, 

mig a másik számára a feladat ismert, a megoldást csak 

reprodukálnia kell. Iskolai viszonylatban a feladatok a 

tanulók számára problémát jelentenek, a tanárnak nem. 

/Ritka kivételtől eltekintve,/ 

Tanulás: A tanulás fogalmát az általános pszichológia  

és a pedagógiai pszichológia eléggé eltérően értelmezi. 

Az általános pszichológia "elemi" tanulást vizsgál, 

mig a pedagógiai pszichológiai tanulás-fogalom sokkal ke-

vésbé pontosan meghatározható összetett tevékenység illet . 

ve annak eredménye. Az általános psziohológiában tanulás- 

nak nevezzük a kondicionálást, amikor a kutya nyálelválasz- 

tála már fényingerre megindul, de csak azért, mert "meg-

tanulta", hogy a táplálékot és a fényt addig mindig egy- 

szerre kapta. Ugyancsak tanulás az az eredmény, ha pat-

kányt egy utvesztőbe helyezve az állat már nem próbálkozik 

a zsákutcákban, hanem a helyes uton fut végig. Az általános 

pszichológia az emberi "elemi" tanulást is  vizsgálja; 

./• 



Klasszikus példája az értelmetlen szótagok, szavak ta-

nulása. A kisérleti személy feladata emlékezetbe vésni 

és lehetőleg hibátlanul reprodukálni a szavakat, szóta=- 

gokat. 

A tanulás ténye általában kritériumhoz kötött, igy 

pl. az értelmetlen szótagsor tanulási kritériuma lehet 

a lo hibátlan felmondás. 

A pedagógiai pszichológia tanulásfogalmában megtaláld-

ható a motoros /mozgási feladatra iránytiló/ és verbális 

/szóbeli feladatra vonatkozó/ komponens is. A fogalom dl-

t 

 

alánosan használt tartalma azonban ennél lényegesen 

összetettebb. 
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V. Szempontok a vita-módszer bevezetéséhez. Az első 

tanitási órák 

A kísérleti eljárás bevezetésekor a következő alap- 

elveket feltétlenül figyelembe kell venni: 

1. Az eljárás hatását meghatározza, hogy mikor kez- 

dik alkalmazni. Abban az esetben, ha például hetedik osz- 

tályban vezetjük be, kérdéses, hogy az addig használatos 

tanulási eljárás és az uj interferenciája nem megativ 

előjelü eredményt ad-e? Hiszen, ha egy tanuló, vagy egy 

egész osztály megszokta, hogy a tananyagot akkor tanulta 

meg 361, ha minél hűségesebben vissza tudja adni a tan= 

könyv szövegét, a tanár magyarázatát, akkor az önálló 

munkát igénylő feladatok kellemetlen ujdonságként érik. 

/Külön figyelmet érdemel az "értelem szerinti" tanulás 

elve, követelménye. Végső soron ez is a magol4áshoz ve-

zet, hiszen amit a tankönyv leir, a pedagógus elmond, 

nyilvánvalóan "értelmesebb", mint a tanuló által megfo-

galmazott, de teljesen azonos tartalma szöveg. A repro-

dukció ezen kivül biztonságos is, hiszen ha minél szö-

veghűbben, szó szerint  megtanulja a leckét, pontosabban 

mgg tudja állapitani, hogy elkészült a munkával, mintha 

önállóan fogalmazna, s egyben a hibázás lehetősége is a 

minimumra csökken./ Sokkal nehezebb átszokni egy uj ta- 

nulási metódusra, mint eleve az ujat tanulni: Ha valaki 

a magolás nem tul magas szinvonalu, de annál biztonságos- 

sabb módszerét megszokta, nem képes egykönnyen az önálló 

gondolkodást, állásfoglalást, döntést kiváló eljárást 

átvenni. Ezért a kisérleti eljárást a tantárgy első őrá- 
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jától kell alkalmazni, a történelem esetében tehát az 

ötödik osztály első történelemórájától. 

2.A következetesség elve tulajdonképpen az előző 

folytatása. T.i, az, hogy az elsó alkalomtól kezdve szi-

gora rendszerességgel az eljárás menetét be kell tartani. 

Teljesen hamis eredményt ad ugyanis, ha öt órát vita-mód- 

szerrel vezetiink, s aztán ujabb öt tanitási 6ra követke-

zik, amikor a tanulók külön csoportokban ténykednek. A1- 

talános tapasztalat, hogy a tanulók olvasási szóbeli és 

irásbeli fogalmazási és kifejezőképessége csak féléves 

következetes munka után indul valóban fejlődésnekp /hely-

telen tehát türelmetlenül, korábban ugrásszerü változást 

várni./ Fokozottan vonatkozik ez a "kedvezőtlen összeté-

telit osztályokra", azokra, amelyekről már az év elején 

megállapitják, hogy "kevés benne a jóképességii gyerek"; 

3. Az egész osztályt egyetlen tanulócsoportnak tekint.. 

jük.. Tehát nem padsorok, sem tanulmányi előmenetel alap-

ján nem képezünk eltérő tevékenységet végző csoportokat. 

Minden tanuló azonos probléma megoldására törekszik, egy-

más megoldási kísérleteit épitik tovább, mig a végső meg= 

oldás kialakul. Hogy ez valóban kollektiv munka lehessen, 

az egész osztály közös, egységes munkája szükséges. 

4. A  tanulók tevékenysége van a középpontban. A peda- 

gógus célja nem a tananyag átadása, maga az átadás tevé- 

kenysége, hanem annak folyamatos irányitása, vezérlése, 

hogy a tanulók hogy dolgozzák fel, sajátitják el, épitik 

be az ismereteket. Az 6ra szinte teljes egészében a tanu- 

16k tevékenykednek, vitatkoznak, beszélgetnek, állitásokat 

/. 
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védenek vagy cáfolnak, tartanak meg vagy vetnek el. Termé-

szetesen nagyobb annak a valószinüsége, hogy olyasmi is 

elhangzik amiből a "fogalmak nem kellő tisztázottságára" 

következtet a hallgató. 

Ha a hagyományos tanitási órán egy tanuló a számon-

kérés alkalmával egy fogalmat helytelenül használ, rosz- 

szabb osztályzatot kap. Esetünkben - a kisérleti tanitás 

során a helytelenül használt fogalmak is értékes infor-

mációt nyujtanak a pedagógusnak arról, hogy a vitát mi-

lyen irányba terelje tovább, hogy a tanulók számára hol 

végződik egy-egy fogalom tartománya stb. 

5. A pedagógus csak annyit és csak akkor tesz bármit, 

ha azzal a vita, beszélgetés kibontakoztatását elősegiti. 

Ez tehát annyit jelent i  hogy a tanitási órának nincs kü-

lön ismeretközlő része, a pedagógus nem magyaráz hosszan* 

egybefüggően. 

6. Az értékelés alapvetően dicséret, ösztönzés legyen, 

semmint büntetés. Értékelési rendszerünk ezt biztositja: 

a tanulók minden teljesitményét értékeljük, a hiba, hiá-

nyosság stb. az elismerés elmaradásával jár. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a vitamódszer al-

kalmazásának első időszaka kivánja meg a legtöbb instruk-

ciót. Ezért részletesen ismertetjük az első három tanitámi 

si órát. A vita-módszerrel vezetett tanitási óra általános 

alaptipusát már a harmadik órától kezdve alkalmazzuk. 

Az 5. osztályban megtartott első három történelem-óra 

célja egyrészt a tanulók általános-képesség szintjének fel-

mérése, másrészt a kisérleti eljárás bevezetésének első 

./ . 
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lépése. 

Általános tapasztalat, hogy az 5. osztályba lépő 

tanulókArás- és olvasási képessége nem egyenlő mértékben 

fejlett .. Van olyan tanuló, aki csak az olvasás techniká- 

ját sajátitotta el ugy-ahogy, mások pedig már megtanul- 

tak folyékonyan, valóban értelmesen olvasni, 

A tanulók az első történelem-órán a következő fela- 

datot kapják: "Olvassátok el figyelmesen, magatokban a 

Hogyan lett a törpéből óriás? eimü olvasmányt. Nézzétek 

meg jól a képeket is! Majd tegyetek fel kérdéseket olyan 

dolgokkal kapcsolatban, amiket az olvasmányban nem értet-

tetek, vagy még többet szeretnétek róluk megtudni. A kér-

déseket irjátok le!" 

Az olvasmány elolvasására, a kérdések leirására általá-

ban  3o perc elegendő: A fejezet olvasása közben jellemző-

en előfordul, hogy egyes tanulók a mondat első felét el-

olvasva jelentkeznek, hogy nem értik a szöveget. Ez az 

olvasási technika hibáját mutatja, a válasz természetesen 

a teljes mondat elolvasására való feiszólitá.s. Előfordul 

az is, hogy némely tanuló !tanulni" kezdi a szöveget, 

szakaszonként, vagy más egységekben memorizálja. A néma 

olvasás közben megfigyelhető az olvasási képesség fokának 

egyéb jele is: . a tanuló ujjával követi a szöveget; nem 

képes valóban magában olvasni a szöveget, mormol, szájár 

val formálja a szavakat; az írás megkezdése pedig az ol-

vasás tempójáról ad tájékoztatást. . 

A tanulók a kérdéseket külön lapokra irják, s az irás 

befejeztével a tanár összegyűjti azokat. Gyors áttekintés 

./ . 
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után egyet kiválaszt, s ezt a kérdést az egész osztály 

közösen válaszolja meg. A gyors tájékozódás és a válasz— 

tás megkönnyitése érdekében e fejezet végén közöljük azo— 

kat a kérdéseket, amelyeket a tanulók általában e fejezet— 

tel kapcsolatban megfogalmaznak. Igy elérjük azt is, hogy 

a pedagógus már előre tudja, hogy nagyjából milyen kér-

dést ad az osztálynak, de a probléma mégis az osztályban 

ülő valamelyik gyerek saját megfogalmazásában hangzik el. 

Valahogyan igy: "Most pedig próbáljuk megválaszolni %Y kér-,  

délét, ami igy hangzik: 4 ..! Mindenki alaposan elolvasta 

a fejezetet, ennek alapján — meg amit erről a témáról már 

régebbről tudtok 	keressétek meg a választ. Valaki el- 

mondja a maga vál aszát, a többiek egyenként, sorban ki. 

egészitik. Ügyeljetek arra, hogy amit valaki már mondott, 

azt ne ismételjétek` Viszont, ha valaki hibásan válaszolt, 

akkor igyekezzetek azt kijavitani." Ezek után a kiválasz— 

tott kérdést ugy beszélik meg együtt, ahogyan az.a későb 

biekben minden egyes órán történni fog /ld. később/. 

Ezen az órán a tanulók otthoni  feladatot  még nem kapnak. 

Amennyiben a pedagógus ugy itéli meg a helyzetet, ezt 

az első órát két tanitási órában is megtarthatja. Ebben az 

esetben a kiválasztott megválaszolandó kérdéseket a tanár 

az első 6ra végén adja meg, minden tanuló leírja, és arra 

következő órára csak szóbeli felelet formájában készül. 

A tanulók első órán feltett kérdései sokféle szempont 

szerint csoportosithatók. Jelen esetben a következő szem-

pontok alapján célszerit a megvitatandó kérdés/eke/t ki-

választani; 
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a/ A tanuló meglévő ismeretanyagával és iskolán ki-

vid szükségszerűen és bizonyosan szerzett tapasztalatai- 

val összhangban legyen/ek/. 

b/ Kapcsolatban legyen a tankönyv bevezető  fejezeté-

nek témájával, annak legfontosabb tanulságaival /szöveg- 

re vagy illusztrációra vonatkozik/. 

c/ Ha egy kérdést szánunk vitára, akkor az jellegé' 

ben pozitiv és viszonylag általános legyen. Pozitiv for-

mában képviselje az eljárásban használatos kérdéseket, 

valóságos problémát tartalmazzon. A kiválasztott minta-

kérdés ne a témával kapcsolatos szükebb tudnivalókra, 

olykor a kuriózumokra vonatkozókból kerüljön ki, hanem 

a tankönyvi fejezet egészére, a fejezet fő témavonulatát 

épitse tovább. 

d/ Amennyiben két vagy három kérdést választunk ki, 

az első kérdés á c/ pontban foglaltak vonatkoznak' A má-

sodik kérdés lehet i/ különösen érdekes, ill. ii/ nega- 

tiv, vagy ellenpélda-kérdés. A különösen érdekes kérdések 

a gyerekek érdeklődésének felkeltésére, az érdeklődés 

fokozására nagyon alkalmasnak, valamint arra, hogy az 

egyéni ötletek, elképzelések, gondolatok még közelebb 

hozzák a történelmet. A negativ vagy ellenpélda-kérdések 

alkalmasak annak bemutatására, hogyan és mit felesleges 

vagy helytelen megkérdezni. Ez tehát olyan kérdés, amely-

re az egyszerte válasz világosan kiolvasható a tankönyv= 

ből, vagy a szöveg állitó mondatának kérdővé alakitása 

után jött létre stb. Ez a kérdés-fajta csak akkor ke- 

rüljön sorra, ha a pozitiv kérdés már megnyugtató meg- 

.1• 
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oldást kapott, s akkor sem ugy, hogy a kérdező tanuló 

nyilvános kipellengérezése süljön ki belőle. 

Ime néhány kérdés, mely - az eddigi tapasztalataink sze-

rint - leggyakrabban fordul elő: 

- Miből készitette az ember az első szerszámokat? 
Hogyan kezdték el hasznositani az állatokat? 
Miért találták ki az isteneket? 

- az ősemberek hogyan ölték meg az első állatokat? 
- Hogyan talált rá az ősember a tüzre? 
- Melyek voltak az ősember első ismeretei? 
- Hogyan tanult meg az ősember beszélni? 
Hogyan értették meg egymást az ősemberek? 

- Miből voltak az ősemberek szerszámai? 
:r az ősember mivel táplálkozott? 
- Milyen állatok maradtak meg a jégkorszakból? 
- Legyőzte-e az ember a természetet? 
- Miért hivják az ősembert ősembernek? 
:~ Az ősember miben különbözött a mai embertől? 
• Hogyan épitették az első házat? 
Mivel rajzolt a barlangban az ősember? 
Az első kép egy mamutot ábrázol, s tőle égy pár méterre 
egy szarvas legel. Ez megtörténhetett? 

-- Milyen fajtái vannak az ősembernek?  
- Honnan  voltak, honnan születtek az őskori állatok? 
- Az ősember barlangokban élt. Az olvasmányunk pedig azt 

ir j a, hogy a fákon; Mi ennek a magyarázata?  

- Milyen állatok éltek az őskorban? 
- Mekkorák voltak az ősállatok és hogyan pusztultak ki? 
- Hogyan tűnt el a nagy tenger, amely a Földet borította? 
Miből van  a Föld? 

- Mennyi volt az ősember legmagasabb  életkora? 
- Idószámitásunk előtt hány évvel élt az ősember? 
- Körülbelül mikor haltak ki az ősállatok? 
- Melyek voltak régen a  legnagyobb és a legkisebb állatok? 
- Mitől ég a Nap?  

A második tanitási órán a tanulók megkapják a kérdés- 

sorozatokat, /lásd melléklet/ s az első fejezetet az egész 

osztály közösen dolgozza fel. Ennek az órának a  tevékeny-

sége olyan minta, amely példaként szolgál a t anulók ott-  

honi felkészüléséhez is.  

A tanulók először magukban egyszer figyelmesen végig-

olvassák az első fejezetet. Majd előveszik a kérdés-soro-

zatot, s az egyes kérdéseket irásban.megválaszolják. 

. /. 
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A tanár nyomatékosan felhivja a tanulók figyelmét arra, 

hogy . a kérdésekre a tankönyv ismeretanyaga alapján, 

gondolkodva válaszoljanak, s ne keressenek válaszul 

azonos formában kiirható szövegrészt. Az irásos vála-

szok a füzetbe kerülnek. Az egyes válaszok alatt vagy 

mellett maradjon elegendő üres hely a későbbi kiegészitő 

jegyzetelésnek. A füzet-vezetés módját a tanár természe-

tesen egyöntetűen szabja meg; felesleges bonyodalmakhoz 

vezetne ugyanis, ha egy osztályon belül - főleg kezdet- 

ben . egyik tanuló az egyik módszert választáná, a másik 

a másikat. 

A válaszok előtt az egyes kérdések sorszámát tüntes-

sék fel, a kérdést magát ujból leirni nem kell .  Munka 

közben a tanulók bizonyára kérdéseket tesznek fel, a 

tanár válasza ezekre következetesen technikai jellegű 

legyen. Igy pl* ha az egyik gyerek azt kérdi: "16, ha 

azt iron, hogy ...?", erre a válasz a megfelelő szempon.,  

tok figyelembevételére való felszálitás, s nem a helyes 

válasz valamiféle sugallmazása.  

Ha valamelyik tanuló végképp nem képes megbirkózni 

egy kérdéssel, azt a kérdést hagyja megválaszolatlanul. 

/N.b. ilyen kérdés nincs; az a tanuló, aki egy kérdésre 

nem adott választ, az osztályvitában az un. "ahá".-él  

'ményt éli át, hirtelen világosodik meg számára a válasz. 

A felkészüléskor valamiért "leblokkolt", de a probléma 

más iránya megközelitésére ez a zárlat nyomban oldódik. 

Természetesen ez nem vonatkozik azokra a tanulókra, akik 

ezt az engedményt "kiskapuként" kihasználva rendszeresen 

~/:  
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nem készítik el a feladatokat../  

Fontos, hogy a tanár válaszai- a tartalmi semle-  

gesség mellett, olykor ellenére '- munkára serkent$, ba-

rátságos felszólitások legyenek.  

Az első fejezet a "Történelem és forrásai" cimii négy  

olyan kérdést tartalmaz, amelyet irásban kell a tanulók-  

nak megválaszolni. A negyedik, nem számozott, csak je-  

lölt kérdés, szóbeli megválaszolása szükséges.(A kérdés  

sek számozásának "kódja": osztály 5, tankönyvi fejezet 

sorszáma 01, a kérdés fejezeten belüli sorszáma 4 - ez 

pl. az 5014. kérdés sorszámának a megfejtése,/ 

Ujra a pedagógus feladata annak eldöntése, hogy a 

most ismertetett második és a következő harmadik óra 

feladatait lehetséges-e egy tanitási óra keretében el-

végezni. 

A harmadik tanitási 6ra mutatja tulajdonképpen a  leg-

gyakoribb  óratipus képét. A második órán feldolgozott el 

ső fejezetet ekkor vitatja meg közösen az egész osztály. 

A tanitási óra már teljes egészében a soron következő 

tankönyvi fejezettel kapcsolatos iaálasz.ok megbeszélésé-

vel, megvitatásával telik. 

Az óra ugy indul, hogy- az adminisztrativ teendők 

elvégzése után p. az egyik tanuló isme±teti az első kér- 

désre adott válaszát. Ez az ismertetés eleinte az otthon 

előzőleg kialakitott válasz fel-olvasása, de öt-hat tani-

tási óra után, amikor a tanulók "belerázódtak" a munkába, 

meg -kell  próbálniok a válaszukat szabadon megfogalmazni, 

kifejteni. Az első válasz meghallgatása után a többi ta p.  
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nul6 is elmondja saját az előzőtől valamiben ktilön. 

böző véleményét, megállapitását. Ez lehet az eredeti 

kiegészités, illusztrációja vagy cáfolata, de töreked-,  

jünk arra, hogy semmikép sem annak ismétlése legyen. 

A pedagógus feladata a jelentkező tanulók felszólitása, 

az elhangzott felszólalások rövid értékelése /egy—egy 

gesztussal, vagy szóval, rövid mondattal/, nagyon indo' 

kolt esetben az elhangzottak kiegészitése. Amikor a ta-

nulók felszólalásaiból körvonalazódtak a kérdés megvála-

szolása szempontjából legfontosabb összefüggések, vagy 0, 

pedagógus, vagy egyik tanuló összefoglalja a választ. 

A többi tanuló ezalatt is kiegésziti jegyzeteit. Az 

összefoglalást ugy is szervezhetjük, hogy a kérdés 

olvasója egyben az összefoglalás ismertetője is, ebben 

az esetben teljesitménye teljes értékai érdemjegyet ér. 

Másik, ehhez hasonló megoldás, ha az osztály valamelyik 

tanulóját a pedagógus már előre az összefoglalás elvég- 

zésére . kijelöli, ebben az esetben a kérdés első ismertető-

je és az összefoglaló nem feltétlenül azonos személy. 

Az első kérdés megbeszélését követi a második kér-

dés, a feldolgozás módja azonos az előzőével. Az osztály 

vitában a tanulók szabadon használhatják könyvüket, fiiam 

zetüket, térképeiket, egyéb jegyzeteiket ill. illusztrá-

ciós eszközeiket. Külön elismerés illeti azt a tanulót, 

aki érvelésében jól hasznositja a tankönyvi szöveg, vagy 

jegyzetei megállapitásait. 

A megbeszélés folyamán a következő szempontokat szük-

séges érvényesiteni: 
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a/ A tanulók ne ismételjenek már elhangzott álli- 

tásokat. Előfordul, hogy két állitás kis, megfogalmazás-

beli eltérést mutat, s némely tanuló még nem megfelelően 

fejlett szelekciós képessége eleinte nem alkalmas ilyen 

különbségek felismerésére. A tanár figyelmezteti a tanu- 

lókat az ismétlésekre, jelentősebb tartalmi átfedésekre. 

Megfelelő kontroll mellett ez a képesség már az első 

tanév folyamán látható fejlődést mutat, 

b,1 Minden állitást indoklás kövessen, a kérdések 

természete ezt tulajdonképpen igényliz is. Ez is meg-

szokás, illetve nevelés kérdése, hogy a tanulók számára 

természetessé váljék minden esetben a teljes, korrekt 

válasz megkeresése: Némely kérdés erre kii..ön felszóli- 

tóst is tartalmaz, de valójában minden egyes kérdésre . 

vonatkozik. Ugyancsak ez áll a topológiai, kronológiai 

adatokra is. A kérdések nem tartalmaznak utasitást az 

adatok puszta felsorolására, de a legtöbb kérdés megvá-

laszolása csak akkor fogadható el teljes értékűnek, ha 

a tanuló a vonatkozó adatokat is felsorakoztatja. A meg ' 

beszélés során a topológiai adatokat a Történelmi at- 

laszban, a tankönyv előzéktérképein, térképillusztrácí-

6in folyamatosan követni szükséges. 

cl A tanulók figyelmesen hallgassák meg társaik hoz-

zászólásait, mert amellett, hogy már elhangzott állitást 

feleslegesen nem ismételhetnek, az elhangzottak helyessé-

gét, ill. téves voltát további hozzászólásaikkal igazol- 

hatják ill. korrigálhatják. Igy a megbeszélés tulnyomó 

részt a tanulók vitája, beszélgetése lesz, amelyet a 

•/• 



tanár irányit, s nem pedig a közös téma kapcsán kialakult, 

de egymástól tulajdonképpen elszigetelt tanár-tanuló 

párpeszéd. 

d/ Gyakori jelenség, hogy a pedagógusnak nincs türel-

me kivárni, mig a tanuló körülményesen, akadozva olykor 

képzeletétől mellékvágányra terelve kifejti mondanivaló-

ját, hanem inkább az egyik megakadás szünetét kihasznál-

va inkább ő fejezi be a gondolatot, természetesen gördü 

lékenyebb, pontosabb megfogalmazásban. Ez főleg a kezdeti 

idők hibája: ekkor még sem a tanár, sem a tanulóközösség 

nem tett szert megfelelő gyakorlatra a vita-módszerben. 

A tanár füle még nehezen viseli el az akadozó beszédet, 

főleg ha nem hallja ki belőle a későbbi gördülékenyebb 

előadást, s a tanulók pedig még nem szokták, tanulták 

meg a folyamatos szabad beszédet. Az a pedagógus, aki nem 

állja meg, hogy állandóan kijavitsa a tanulókat beleszól-

va felszólalásukba, nagy mértékben hátráltatja Őket a fo- 

lyamatos beszédben való előrehaladásukban. 

e/ Ma már a matematikaoktatásban is arra törekszünk, 

hogy az egyes feladatok megoldásában érvényesülhessenek 

a tanulók egyéni megoldási módjai, hogy a helyes megoldás- 

hoz vezető utat ne kössük meg egyetlen sémával. Ugyanez 

fokozottan érvényes a történelem órákon feladott problémák 

feladatok megoldásában is, hiszen ezesetben a megoldás 

menetét a tanulók saját véleménye is gazdagitja, szine-

siti. Az osztály-vitában tehát az egyes problémákat több 

irányból, több szempont alapján közelithetik meg a tanulók, 

s legyen- módjuk azzal kapcsolatos saját véleményük kifej 

4/ó 
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tésére is, Ez az elv a pedagógus irányitó—tevékenysé-

gében ugy valósul meg; hogy nem csak azokat a felsző=  

lalásokat itéli meg jónak, amelyek saját megoldási  me-► 

netével egyeznek, hanem attól eltérő szempontokat is  

elfogad.  

Az egyes rész-megoldások elhangzása után ajánlatos  

a teljes megoldás, a . kérdésre adandó válasz egészének  

megfogalmazása. Az egyes kérdések utáni összefoglalás  

többféle módon történhet:  

1. Az a tanuló foglalja össze az osztály—vitában  

elhangzottakat, aki az első kérdést és választ ismer=  

tette, s erre a teljesitményére teljes értékü érdemje-

gyet kap.  

2: Az összefoglalást elmondó személye esetleges,  

Ez egyben indirekt fegyelmezési eljárás is lehet, hiszen  

igy minden tanuló egyformán kénytelen figyelemmel kisér-

vi a vitát, egyikük sem tudhatja; nem éppen ő kerül—e  

sorra összefoglalóként. A felsülés, figyelmetlenség — o-

lyan közösségben, amely megtanulta a teljesitményt érté-

kelni v  már önmagában "büntetés".  

3. A kérdés ismertetése előtt a tanár két tanulót  

jelöl ki: az egyik a kérdést s az első választ ismer-

teti, a másik az összefoglalást.  

4. Az összefoglalást a pedagógus végzi el. Ez a leg-

ritkábban alkalmazandó megoldás, hiszen ezzel is a ta-

nulóktól vesszük el a teljesitmény lehetőségét. Bizonyos  

esetekben azonban — a tankönyvi szöveg hiányossága; az  

osztály indiszpoziciója, a megbeszélés szerteágazása,  

*/. 
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zátonyra futása esetén - nélkülözhetetlen. 

54) Nem szükséges külön összefoglalni, mert vagy a 

kérdés nem igényelt bonyolult, ismétlésre szoruló meg-

oldást, vagy az elhangzott tanulói hozzászólások olyan 

tömören és világosan tartalmazták a helyes választ, hogy 

ez tette feleslegessé az ismétlést. 

A tanitási órák végén esetenként, a megtárgyalt téma 

sulyát6l, bonyolultságától függően szükséges a kialakult 

konkluziókat még egyszer összefoglalni. A pedagógus fela-

data eldönteni, hogy erre egy-egy 6ra keretében sor ke- 

rüljön-e, vagy sem. Az 6ra végi összefoglalást a tanulók 

végzik el, ehhez használhatják az egyes kérdések megtárw. 

gyaldsa során készitett.jegyzeteiket. A tanár maga csak 

"végszükség" esetén foglaljon össze; ha valamilyen okból 

erre a tanulók egyáltalán nem képesek. 
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VI. A tanitási órákról általában 

Ismertetéscinkben azt hangsulyozzuk, hogy a tanitási 

éra egésze a tanulók tevékenységére épül, a vita tölti 

ki a rendelkezésre álló időt. Ennek nem mond ellent az, 

hogy a tanóráknak vannak rendszeresen ismétlődő mozzana-

tai, de az sem, hogy egyes tanitási órák szerkezetükben, 

meneteikben eltérnek az általános alaptipustól. Jelen fe' 

jezetiink első részében az alap-óratipusban rendszeresen 

visszatérő mozzanatokkal foglalkozunk, /A-t61 F-ig/ majd 

az eltérő szerkezetű tanitási órák tipusaival. 

A/ A tanítási: . óra első perceit igénybe vevő mozzanat 

a haladási napló vezetése, a hiányzók beirása stb. teen-

dőit foglalja magában. 

B/ A tréning=-feladatok  nem törvényszerüen képezik min` 

den egyes tanitási 6ra bevezetését, szükség szerint ik-

tathatók be. Céljuk egyfelől a legfontosabb adatok fel-,  

frissítése, további rögzitése, másfelől pedig kapcsolat 

teremtése már megvitatott, de a soron következő tanitási 

6ra témájához kapcsoló anyaggal. A tréning-feladatok zárt 

kérdésekből állnak, ellentétben a kérdéssorozatban sze. ► 

replő kizárólag nyílt, problémákat tartalmazó kérdésekkel. 

Igy a tanu16któl válaszként csak egy-egy évszám helység-, 

vagy személynév, illetve fogalom leirását kivánjuk meg. 

A gyakorlat tapasztalatai szerint 5-6 kérdés megválaszo-

lósa és kollektiv értékelése bonyolithat6 le kb. 5 perc 

alatt. A pedagógus előre elkészitett kérdéseket diktál 

a tanulóknak. A kérdések egyenként hangzanak el, a tana- 

16k nyiamban leirják a választ, s csak ezután következik 

s/. 
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a második kérdés, és igy tovább. /kérdések megválaszo-

lás történhet a füzetben, vagy külön papirlapon, attól 

függően, hogy a pedagógus összegyűjti-e őket, vagy sem•/ 

A kérdéseket a pedagógus ne ismételje. Gyakran ta-

pasztaljuk, hogy a tanár, ha kérdést tesz fel, azt két- 

szer-háromszor is elmondja a jobb megértés reményében. 

Pedig e blék éppen ellenkezője történik, a tanulók fi-

gyelmét /és fegyelmét/ kifejezetten lazitja, ha megszok-

ják, hogy tanáruk - figyelmetlenségükkel eleve számolva 

ugyis többször mondja el ugyanazt a feladatot. A j6 mun-

katempót, koncentrált figyelmet segiti, ha az osztály 

éppen azt szokja meg, hogy egyszeri utasitást kap, s 

arra figyel. 

C/ A kérdések megválaszolása után következik a közös 

értékelés. Az egyik tanuló rekonstruálja az első kérdést, 

majd meg is válaszolja. /A rekonstrukciónak is megvan a 

sóját szárepe: a tanuló a leirt válaszból, adatból kiin- 

dulva kell felidézze a megfelelő eseményt stb./ A többi 

tanuló is vagy korrigálja saját válaszát, vagy helyessé-

gét valamilyen előre megállapodott módon jelöli, termé- . 

szetesen eltérő szinü iróeszközzel. A pedagógus az egyes 

kérdések értékelésénél közli az eltérhető pontszámokat, 

majd ezt minden tanuló összesiti saját munkájára vonat 

kozóan. 

D/ Néhány percet érdemes, sőt kezdetben minden alkat-' 

lommal szükséges is az otthoni felkészülés során támadt 

nehézségek megoldására forditani. Ekkor kerülhetnek szó-

ba mindazok a szavak, fogalmak, amelyek jelentése nem 

*/* 
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eléggé világos egy-egy tanuló számára, A megoldás ebben 

az esetben is közös, a többi tanuló egészen biztosan 

tud valamit a kérdéses fogalomról. Ekkor hozakodhatnak 

elő a tanulók a felkészüléssel kapcsolatos technikai 

jellegű kérdéseikkel is. Avita-módszer alkalmazásában 

szerzett gyakorlat mértékében válik esetlegessé ez a sza--

kasz. Egyrészt azért, mert kezdetben a főként technikai 

jellegü kérdések megoldására és kollektiv fogalom-magya- 

rázatra vonatkozó kérdések az önálló felkészülés képes-

ségének fejlődésével egyre inkább elfogynak. Helyükbe a 

tárgyalt témával kapcsolatos valódi problémákat tartal-

mazó tanulói kérdések kerülnek, s ezek megbeszélésére 

már a tényleges vita-szakaszban kerül sor. 

E/ A tanitási óra lényegei része:  részletes a vita 

kollektiv probléma-megoldás ismertetése az első három 

tanitási áráról 80616 fejezetben történt meg, de lénye-

gében egész dolgozatunk erről szól: 

F/ Ha a tanár szükségesnek tartja a soron következő 

fejezet önálló feldolgozását segiteni, előkésziteni, ak-

kor erre a tanitási'óra utolsó 5 perce használható fel ,. 

Ekkor kerülhet sor a kérdés-.sorozatban szereplő kérdés 

esetleges módositására; a feldolgozás szempontjainak 

ismertetésére; a témával kapcsolatos információ-források 

/irodalom, sajtó, film, kiállitás stb,/ emlitésére, aján-

lására. 

Az alaptipustól szerkezetben eltérnek a tanév során 

5-7 alkalommal előforduló témazáró órák. Hangsulyoznunk 

kell, hogy ezek csak szerkezetükben térnek el az alap- 

•/• 



tipustól, a feladat, s a hozzá kapcsolódó tanulói te- 

vékenység jellege azonos, ismert. A tanulók az össze- 

foglaló órákon is problémákat oldanak meg, pontosan az 

otthoni felkészülésben megszokott módon. Azok a kérdések, 

amelyeket a témazárók alkalmával a tanulók megválaszol-

nak, mer ismertek, hiszen az egyes fejezetek már közö=  

sen megvitatott, legfontosabb kérdéseit kapják ujra meg. 

Ilymódon ez a tevékenység implicite tartalmazza a kollek-

tiv munkát. 

Az.összefoglálás, témazárás két órában történik; az . 

egyik 6ra a szóbeli összefoglalásé, a másik órán a tana- 

16k irásbeli munkát készitenek. 

A szóban történő összefoglalás módot ad arra, hogy a 

tanulók a lezárt, elvégzett anyagrész "hosszmetszeti" 

problémáival is foglalkozhassanak. A felkészülés a tanár 

által megadott szempontok alapján az összefoglalást elő-a 

segitő kérdések megjelölésével, vagy ajak kidolgozásával 

a szokásos módón történik. A pedagógus a tanulók telje- 

sitményének ismeretében a kérdés=sorozatból 3-5 már meg-

vitatott problémát kiválaszt, s az összefoglaló órára 

ezek utólagos megoldásával készülnek a tanulók. Ezután 

az összefoglaló 6ra a szokásos módon bonyolódik. Célsze- 

rü a szóbeli összefoglalás szempontjait az irásbeli össze-

foglalás kérdéseivel összehangolni, de démmiképpen sem 

lehetnek teljesen azonosak a két összefoglaló órán fel-

dolgozott kérdések. 

A témazáró dolgozat alkalmával a tanulók a tanitási 

ára teljes egészében az adott kérdéseket irásban válaszol. 

./. 
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ják meg. Ezeket a kérdéseket is a tanár választja ki a. 

már megbeszéltek közül. Ezesetben a tanulók a válaszra 

nem előzetesen készülnek, hanem a tanár az óra első per— 

ceiben a kérdések sorszámait a táblára irja. Ajánlatóa 

két egyenértékü sorozatot összeállitani, hogy az egymás 

mellett ülők társukat a munkában ne zavarhassák. Egy—egy 

sorozat ez alkalommal, is 3-5 kérdést tartalmaz. A tanu- 

16k a témazáró elkészitésekor csak a legszükségesebb se- 

gédeszközt /pl. térkép/ használják. Előfordul, hogy elein. 

te a tanulók egymondatos válaszokat adnak husz perc alatt 

elkészülnek a munkával, és "aktívan tétlenkedni" kezdenek. 

Ezeket a tanulókat szólitsuk fel arra, hogy olvassák el 

munkájukat ujra figyelmesen, bizonyára jut még eszükbe 

azt kiegészitő gondolat. 

Az összefoglaláskor megválaszolt. kérdések — mint már 

emlitettük — előfordultak a vitákban, a tanulók számára 

azok megválaszolása nem jelenti ismeretlen helyzetben 

uj probléma megoldását: Bár a váratlan helyzethez való 

alkalmazkodás is fontos jellemzője a gondolkodás fejlett-

ségének és rugalmassága szintjének, a témazárók esetében 

mégis inkább azonos problémák különböző helyzetben való 

megoldását vizsgáljuk /ld. a további eredményekről szó-

ló fejezetben bemutatott adatokat/. Célunk a tanulói tel— 

jesitmény alakulásának, fejlődésének nyomonkövetése. A 

kiválasztott kérdések esetében összehasonlitható a tanu— 

lók füzetébe irt önálló első válasz az osztály—vitában 

elhangzottakkal és az összefoglalás alkalmával irottakkal. 

Az írásbeli munkák elbirálásánál egyik szempontja éppen az, 

b/. 
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hogy az osztály-vitában elhangzott, helyesnek ítélt 

megállapitások a kollektiv megoldás elemei milyen a-

rányban szerepelnek az összefoglalóban. 

A szóbeli és irásbeli összefoglaló órák sorrendje 

a hagyományos értékelési rendszer következtében az em-

litett formában természetes és gazdaságos. Magyarul: 

a tanulók számára egyelőre az a fontosabb szempont, 

hogy a dolgozat milyen érdemjegyet nyer, és nem az, 

hogy az abban felmerült problémák milyen megoldást igé-

nyelnek, s hogy a megoldással a tanuló által adott vá-

lasz milyen viszonyban van. Ez indokolja, hogy a tanu== 

lókban feszültséget - hasznos, az ismeretek hatékonyabb 

befogadását elősegitő -, készültségi állapotot okoz és 

tart fenn a szóbeli összefoglalás alkalmával az a tény, 

hogy a témazáró a "dolgozat" előkészitéséhez ad támpon-

tokat, azt megkönnyíti. 

Pszichológiai szempontból legalább ilyen hasznos 

- vagy talán hasznosabb is - a két összefoglaló 6ra for- 

ditott sorrendje. T.i. az  irásbeli összefoglaló órát kö-

vetné a szóbeli, s mindkét órán azonos problémákat ol-

dana meg az osztály. Az irásbeli munkát követő szóbeli 

megoldás igazolja, bőviti vagy korrigálja az irásbeli 

választ, s egyben a probléma megnyugtató megoldását biz-

tositja. Mindezeken tul az önértékeléshez is támpontot 

nyujt: tanuló a probléma közös, végső megoldást meg- 

ismerve saját teljesitményét is objektivebben képes meg-

itélni. 

A válaszok értékelésének alapvető szempontja a 

./. 
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helyes válasz elemeinek száma, illetve a közöttük 

lévő, helyesen felismert összefüggések aránya. Az e- 

gyes válaszok a helyes elemek, összefüggések figyelembe-

vételével pontokat érnek,;zlajd végül az összegtolt pon- 

tok osztályzattá válthatók. Az egyes kérdések pontozásos 

értékelésénél egy-egy  válasz maximális pontszáma egyen- 

16 a helyes válasz elemeinek, relációinak számával. A 

tanulók által adott válaszok tehát annyi pontot érnek, 

ahány helyes elemet, relációt válaszuk tartalmazott. 

A hagyományos pedagógia képviselői körében általános 

törekiiés az oktató nevelő munka egyhanguságának feloldó- 

sa, a tanitási órák érdekessé, változatossá tétele, ter- 

mészetesen az alapeljárások, pedagógiai koncepció meg- 

változtatásának igénye nélkül. E törekvések legtöbbjé- 

nek közös jellemzője, hogy érdekessé kivánja tenni a 

tantárgyat, a bemutatást - és nem a feldolgozást, al-

kalmazást! - törekszik minél változatosabb formában meg - 

oldani, olykor az élmény..nyujtás igényével is. Az egyes 

tantárgyakban rejlő dramaturgiai lehetőségek kiaknázása 

azonban rendszerint nem párosul a tanulók aktiv, adek" 

vát tevékenységével, ók továbbra is szemlélői, passziv 

résztvevői maradnak az oktatás folyamatának. A pedagó- 

giai munka hatékonysága szempontjából igen keveset ér 

az a tanitási óra, amelyből a tanulók emlékezetében az 

marad meg, hogy nem unatkoztak, vagy esetleg jól szóra-

koztak, de saját tevékenységük nem lévén teljesitményük-

ről, képességeik alakulásáról nem szerezhettek értesü-

lést. 
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A vita-módszerrel kapcsolatban, a módszer alkalmazói 

részéről nem merült fel a változatosság igénye a fent 

emlitett formában. Az a tapasztalat, hogy az azonos 

"menetrend" szerint zajló tanitási órák nem keltenek mo-

notónia-hatást azzal magyarázható, hogy itt a problémák, 

és a megoldásukkal kapcsolatos tevékenységek és motivá-

ciók változnak. A változatosság - ugy tűnik -~ a módszer 

immanens tulajdonsága, mely a tanulók tevékenységében 

és a tevékenységüket kisérő jelenségekben mutatkozik 

meg, s ezért nem szükséges azt külső eszközökkel megte-

remteni. 

A vita-módszert tehát nem törekszünk külső eszközök- 

kel változatossá tenni, de ez nem jelenti a módszer merev 

zártságát. Általában azt mondhatjuk, hogy a vita-módszer 

nyitott minden olyan módszertani fogás, megoldás iránt, 

amely az alapelveknek megfelel. Igy a tanitási órán al- 

kalmazhatók az oktatástechnikai berendezések, eszközök, 

elhangozhat tanári magyarázat, ha az segiti a problémák 

közös megoldását, s nem fosztja meg a tanulókat a produk' 

tiv tevékenység lehetőségétől. 

Ugyanez a megkötés vonatkozik azokra a tanitási órák-

ra is, amelyek valamilyen okból teljes egészükben eltér-

nek az alaptipustól. Az eltérés oka lehet pl. az, hogy a 

könyvtárhasználat csak a helyszinen gyakorolható, ezért 

célszerei a közös könyvtárlátogatás megszervezése, s a 

könyvtárban ill. a könyvtárlátogatás jegyében megtartott 

óra természetszerüleg másképpen zajlik, mint a megszokott 

óra-menet.  
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A vita-módszer egyik járulékos tapasztalata szerint 

a tanulók többlet-információk iránti érdeklődése jelen- 

tősen megnövekszik, igen sokan járnak könyvtárba. A könyv--

tár használatával valóismerkedés ugyan más tárgy fela- 

data is, talán éppen ezért helyeznek rá a szükségesnél 

kisebb sulyt. Nem egyszer fordult elő, hogy a könyvtár- 

ba kivánkozó tanulót a rendszeres látogatósról tájékozat 

lansága, a katalógussal bánni-nem-tudása riasztja vissza. 

Az iskolai vagy egyéb könyvtár megismerése a tanulás, az 

önálló ismeretszerzés egyik fontos mozzanata, ezt az al-

kalmat tehát sem elszalasztani, sem pedig gyorsan és fe-

lületesen elintézni nem szabad. Középiskolások számára 

ajánlható a levéltárral való megismerkedés Ais, ez pl. ta- 

nulmányi versenyre való felkészülésben jelent nagy segit- 

céget. 

Ha mód van rá /ha a közelben van egyáltalán muzeum/, 

a muzeumlátogatás minden történelemszakos tanár tervében 

szerepeljen. Pontos azonban a muzeumba lépés előtt egy-

céges, gondolkodó megfigyelést igénylő, tehát produktiv 

szempontot adni az egész osztálynak. Igy a muzeumlátoga-

tás eredményei ennek alapján közösen, a szokásos módon 

megbeszélhetők. 

A dia' vagy mozgófilm vetités muzeumlátogatás pótló-= 

sóra, kiegészitésére alkalmas, hiszen nincs mindenütt és 

minden évfolyam történelem-.anyagábax illő gyüjtemény `  

Ezek feldolgozása ugyszintén produktiv szempontok alap-

ján célszerű.. A forrás-elemzés "hivatalosan" csak a kö-

zépiskolában kerül sorra, pedig a felső tagozatosok is 

•/• 
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sokkal szivesebben, nagyobb kedvvel fognak valamilyen 

hiteles anyag tanulmányozásához, feldolgozásához, mint 

az azokról szóló, mai keletű tanszövegekéhez. Hasonló-

képpen hasznos az ismeretterjesztő és tudományos cikkek 

feldolgozása is. A tanulók öná116 munkája megmutatkozhat 

faliujság készitésében /az éppen tárgyalt témával kap— 

csolatos rajzok, könyveink rövid ismertetővel stb./; a 

szertár gondozásában, kiegészitésében; gyűjtő— feldol-

gozó munka nyomán rendezett kiállitásban. 
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VII. A t anitás-tanulás folyamata.  

A tanulók tevékenysége  

A tanulók tevékenysége az otthoni felkészüléssel 

kezdődik, s folytatódik a tanitási - órán. A felkészü-

lés során először ajánlatos a kérdéseket áttekinteni 

annak felmérésére, hogy a már meglévő ismeretek milyen . 

segitséget nyujthatnak a problémák megoldásához. Ez-

után következik a tankönyv szövegének gondos áttanul-

mányozása, szem előtt tartva a megoldandó problémákat. 

A megoldási javaslat, a tanuló egyéni megoldás-variáci-

ója kialakulása során kiderülhet, hogy a tanuló ujabb 

problémát fedez fel a leckében. Ezt a problémát a ta-

nuló valamilyen módon rögziti,füzetében feljegyzi, mert 

igy könnyebbé válik felidézése a tanitási órán: A kérdés-

sorozatban szel lő problémák megoldási menetét, a meg- 

oldás legfontosabb mozzanatait is ajánlatos a felkészü-

lés során feljegyezni, hiszen a megoldás gazdag és sok-

felől megközelitett változata csak igy alakulhat ki, s 

ez nem terheli feleslegesen a memóriát. 

Az otthoni /vagy tanulószobai/ felkészülés a tanuló 

egyéni munkája, éppen ezért legfeljebb csak technikai 

jellegű segitséget igényel. Maga a tanuló sok esetben 

nem is tudja megitélni, hogy tulajdonképpen nem segit-

ségyszámára, ha szülei, idősebb testvére vagy mások meg-

válaszolják helyette a kérdést, sőt ezzel többszörösen 

is hátráltatják fejlődését. Egyfelől meggátolják az ön-

álló ismeretszerzés és feldolgozás egyéni munkamódjainak 

kialakulását, másfelől pedig akaratuk ellenére megterem- 

. /. 
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tik számára a kudarc lehetőségét: a tanitási órán ugya-

nis az idegen választ nem tudja sajátjaként megindokol-

ni, megvédeni. 

Az 5. osztály első félévének osztályzatmentessége 

igen alkalmas arra, hogy a tantárggyal, az uj tanulási 

módszerekkel való ismerkedés zökkenőmentes legyen. 

Ezért már ebben az időszakban szükséges az összes "já-

tékszabályt" pontosan betartani, s nem fokozatosan ve-

zetni be a vita-módszer egyes elemeit. Az önálló tanu- 

lás, ismeretszerzés sokkal bonyolultabb tevékenység, mint 

a reproduktiv, a magolás vagy ahhoz hasonló tanulási mód 

éppen ezért kialakulásában biztositani kell a fokozatos-

ságot. /Ez nem mond ellent az előző mondat tartalmának, 

hiszen ott a tanuló tevékenységét szabályozó követel-

ményekről volt szó - esetükben nem helyeseljük a fokoza-

tosságot -, mig az utóbbi állitás a tevékenység sikeres 

végrehajtásáról szól, s ebben a kérdésben - főleg az 

első időben - a türelmetlenség igen veszélyes lehet, 

olykor meg is akadályozza az önálló tanulás egyéni for- 

máinak kialakulását./ 

Az önálló tanulás, ismeretszerzés természetesen nem 

csak a tanitási órára való felkészülésre korlátozódik. 

A vita-módszer alkalmas arra, hogy felébressze a tanu- 

lóban a szélesebb körű érdeklődést, az önmüvelés igényét. 

Ez a tevékenység már nem kötelező jellegű, de rendkivül 

hasznos, még akkor is, - ha - mint néhány szülő "kifo-

gásolja" - bizonyos időt is vesz igénybe szépirodalmi 

alkotások olvasása, muzeumlátogatáe stb. Az egyes témák- 

.‚. 



Adott a probléma /P/, amelynek megoldá ához minden 
feltétel a tanuló rendelkezésére áll. A probléma megfog 
galmazása egyben utmutatás a megoldáshoz szükséges feli-
dézendő adatok, összefüggések halmazához, s azoknak meg-
felelő gondolkodási müveletben való összekapcsolásához. 
A tanulók a probléma megoldásáhoa az első lépést egyéni-
leg, önállóan teszik meg. Az egyes megoldási javaslatok 

t j / külön-külön az eredeti problémához 
ka5ctolóanak, egymástól 	gyakorlatilag elszigetelten. A 
tanitási órán meginduló vitáig a pa sziv irányitás érvé-
nyesül. Az egyszerűség kedvéért ugy tekinthetjük, hogy a 
tanulók számával megegyező mennyiségü, egymástól függet-
len - tehát valószinüleg különböző - megoldási javaslat, 
variáció született. 

A tanitási órán először elh angzik az első tanuló 
által alkotott első megoldási javaslat. A következő ta-
nuló is elmondja saját véleményét, amely valamilyen vi-
szonyban /R/ van a már elhangzottakkal. Ez a viszony le-
het megerősités, kiegészités, illusztráció, részleges ill. 
teljes cáfolat stb. A második tanuló megoldási javaslata 
tehát - többnyire - már nem az eredeti formában hangzik 
el, hanem az előzőleg elhangzotthoz kapc olódva,1t231Rj2/. 

A mindenkori elhangzott, továbbépitendő véleményt, állás-
pontot - ez esetben a j R-t jelölhetjük Y-nal, igy a máso-
dik tanuló megoldási ja vaslata t 2Y1 j 2  lesz, a következőé 
pedig t 3Y2 j 3 . 

P = a probléma 

M = a megoldás 

T = tanár 
t = tanuló 

j = megoldási javaslat 

R = gondolkodási müvelet, viszon 

Y = a hozzászólás viszonya az 
előzőekben elhangzott véle-
méntek/hez 

. ábra 
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kal kapcsolatos érdeklődés kielégitését szolgálja 

- többek közt - a minden évfolyam számára összeálli-

tott ajánló irodalomjegyzék. 

A tanitási órára való félkészülés során a tanuló 

gyüjtsön össze minden, a témához tartozó információt, 

olvasmányokból, rádió- vagy tv-műsorokból származó is-

meretet, s ezeket az.ismereteket a tanitási órán folyó 

vitában értékesitse is. 

A tanulók az önálló felkészülés során kialakitott 

egyéni megoldási javaslataikat fejlesztik tovább a ta-

nitási 6ra kollektiv vitájában, mig kialakul a problé-

ma megoldása. 

A tanitási órán folyó vita-tevékenység sem egysze-

rű folyamat, amely egyik napról a másikra elsajátitha-

tó. /ld. 1. ábra/ számos összetevője van, s ezekkel . 

- az értekezletek tapasztalatai szerint - még a fel-

nőttek sem rendelkeznek hiánytalan4l. Pedig, arcig az 

ismeretek - megszerzésének leginkább megfelelő és gazda-

ságos módja az egyéni és olvasás utján történő ismeret- 

szerzés, addig az ismeretek feldolgozásának, az egyéni 

és a "köz"-vélemény kialakitásának pedig a beszéd, be-

szélgetés, vita a legmegfelelőbb tevékenységformája. 

Paradox módon az az ember lesz képes hosszabb összefüg-

gő felolvasásra vagy előadásra intenziven figyelni, aki 

korábban már az ismeretszerzés produktiv módszereit sa-

játitotta el /szövegekben a lényeget, a legfontosabb 

csomópontokat ragadja meg/ 9  s ezt az őt passziv maga-

tartásra kárhoztató helyzetet belső, szellemi aktivi-

tással képes áthidalni, eltölteni.  Az  alapvetően az 
./ . 



-68- 

önként választott előadásokra érvényes, s sokkal ke-

vésbbé a sematikus, közhelyekkel tarkitott kötelezően 

végigült szónoklatokra./ 

A vita-tevékenység egyik mozzanata a saját vélemény 

szabatos, pontos kifejtése. A vitatkozónak tudnia kell, 

hogy érvei csak akkor győzhetik meg partnerét és egész 

közönséget, ha azok tartalmaznak minden fontos adatot, 

összefíiggést, mégpedig pontos és világos előadásban: 

A tanulónak meg kell szoknia, hogy alkalmanként nem csak 

a "feladott" szövegrész adataival kell dolgoznia, hanem 

az érintett témával már korábban is foglalkozó szöve-

gekre is vissza kell térnie: /Ez is olyan játékszabály, 

amelyet szokássá kell fejleszteni, különben a tanár min-

den órán többször is elmondhatja, hogy "tanultunk már 

korábban erről, lássuk, ki emlékszik.."/o 

Mig az egyik tanuló saját véleményét kifejti, a töb-

bi tanuló azt figyelmesen, de nem passzivar hallgatja. 

Minden tanulónak van valamilyen véleménye a szóban for-

gó problémával kapcsolatban, igy ha tanulótársa vélemé-. 

nyét hallgatja, azt a magáéval össze kell vetnie, mérle-

gelnie, hogy sajátvéleménye mennyivel kevesebb annál 

ezesetben eredeti válaszát jegyzet formájában kiegé-

sziti -, vagy éppen mennyiben tartja hiányosnak, hibás-

nak a hallottakat. Ez utóbbi esetben is ajánlatos néhány 

szavas jegyzetet készitenie pótlólag, hogy saját hozzá- 

szólása szervesen kapcsolódhasson az előzőhöz. 

A további hozzászólók, vitatkozók ellenérveiket, cá-

folataikat hasonlóan társukhoz, szintén szabatosan, pon- 

•/• 
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tosan kell megfogalmazzák, sőt azt is meg kell indokol-

ják, mit kifogásolnak tanulótársuk véleményében. Nem 

elegendő, s nem fogadható el, ha a vitában csak a "nem 

értek egyet", vagy "nem igy van" hangzik el, s ezt nem 

követi természetes velejáróként az indoklás. 

A vita egyik feltétele a partner véleményének fi-

gyelmes, türelmes meghallgatása, de ugyancsak jellem-

zője a spontán, indulatoktól fütött közbeszólás is. 

Nem folyhat elmélyült beszélgetés, vita olyan légkör-

ben, ahol katonás rend és fegyelem uralkodik, de akkor 

sem, ha a beszélgetők egymás szavát nem hallják az ál- 

talános zsivajban. Mindkét véglet arra utal, hogy a vi-

ta játékszabályait nem tartják be, hiszen ha az osztály 

minden tanulója folyamatosan végzi az éppen reá háruló 

munkát, akkor vagy éppen saját véleményét ismerteti, 

vagy saját véleményét veti össze az elhangzóval, s ez 

éppen eléggé lefoglalja. 

Az egy tanulócsoportban /egy osztályban/ lévő ta-

nulók minden esetben azonos probléma megoldásán tevé-

kenykedjenek. Ez annyit jelent, hogy minden tanuló já-

juljon hozzá a megoldáshoz a saját megoldási javaslatá-

val, minden tanulónak legyen módja folyamatosan érte-

sülni arról, hogy teljesitménye milyen szinvonalu a 

többiekéhez viszonyitva, s egyben arról, hogy milyen 

tanulótársai teljesitménye a sajátjához viszonyitva. 

A teljesitménymegitélésnek ez a folyamatos és nyilt 

formája pedig csak az azonos feladat közös megoldása 

során lehetségep, s nem lehetséges-a hagyományos tani- 
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tási 6ra egyik szakaszában sem, de a csoportfoglalko-

zás egyik formája sem teszi lehetővé. /A teljesitmények 

folyamatos és kölcsönös megitélésén nem csak az értéke-

lés direkt mozzanatait értjük, hanem a tartalmi értéke-

lését is: amikor a tanuló véleménye helytálló, indoklása 

szabatos, s ezt tanulótárs értékeli azzal is, hogy iga-

zat ad neki anélkül, hogy valamilyen értékrendszerben 

elhelyezné./ 

A nemzetközi szakirodalom adatait igazolták saját 

méréseink, amelyeket hagyományos tarütési órák tevékeny-

ség-arányaink megállapitására végeztünk. Ezek szerint a 

hagyományos tanitási órán az összes tanuló szóbeli te-

vékenysége együttesen l0-25 $-a az órán lezajló összes 

tevékenységnek. A mérések a beszédtevékenységet vették 

alapul, s abban közös a tapasztalat, hogy egyéb rendsze-

res tevékenység nem figyelhető meg általában a tanitási 

órán. 

A vita-módszerben végzett méréseink és azok elemzé-

se szerint a tanulók beszéd-tevékenysége az összes el-

hangzó beszédnek kb. 75 %-át teszik ki, s minden órán 

az osztálynak mintegy 6o %-a jut szóhoz. Ez a 6 % min- 

den órán más-más tanulók aktivitásából adódott. A mennyi-

ségi jellemzők arányának változása mellett a minőségi 

jellemzők alakulása még talán lényegesebb adat. A tapasz-

talatok alapján a tanulóknak a vita-módszerben gyakorolt 

tevékenysége - igen vázlatosan - a következőkkel jelle-

mezhető: 
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felkészülés  

egyéni 

produktiv 

olvasás, irás 

ismeretszerzés 
alkalmazással 

tanitási óra - vita 

kollektiv 

produktiv 

beszéd, irás 

alkalmazás 
ismeretszerzéssel 

előadás 
	

hozzászólás 

első hoz-  megerősités, 

zászólás cáfolat 

+ 	+ 

előkészitett spontán 

A tanár tevékenységének bemutatásakor már szóltunk 

arról, hogy a vita-módszerben a tanulók átves✓nek olyan, 

hagyományosan a tanári tevékenység-repertoárhoz tartozó 

feladatokat, mint a szemléltetés és az értékelés bizo-

nyos mozzanatai. 

A szemléltetés a tanulók részéről is előkészitett 

tevékenység, hiszen az otthoni felkészülés során bukkan-

nak olyan képekre, idézetekre, leirásokara vagy akár tár-

gyakra, amelyeket szivesen megmutatnának a többieknek is, 

mert segit a problémák megoldásában. Ezeket bemutatás 

vagy utalás Pormájában érvelésükbe épitik be, vagy akár 

a szemléltetés is képezheti önálló felszólalás tárgyát. 

A szemléltetés akkor arat sikert, ha szervesen a szóban 

forgó kérdésekhez tartozó és szemmel láthatólag nem a 

hozzátartozók különleges kapcsolatainak igénybevételével 

került a tanuló birtokába. Több a kára ugyanis, mint 

haszna, ha otthon az egész család és rokonság illusztrá.- 

•/ • 
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ció céljait szolgáló különlegességek kutatásába fog a 

megszerezhető j6 pont, ill. osztályzat reményében, e 

arról nem beszélve, hogy sok tanuló otthoni környezeté- 
 ovd.0 ika-k e 

ben aillSzErtzdetra történelmi vagy egyéb tudományos 

műtárgyak és szépirodalom. A tanulók hatáskörébe tar-

tozó szemléltetés tehát nem különlegességekre, végle-

tes és a többiek számára utánozhatatlan teljesitmények-

re terjed ki, hanem kizárólag olyanokra, amelyek egyfe-

161 segit a vita további alakulását, másfelől mindenki 

számára hozzáférhetőek, s a szemléltetés tulajdonképpen 

figyelem és érdeklődés-felkeltés szerepét tölti be. 

A tanulók értékelési tevékenysége önértékelésben és 

a társak teljesitményének értékelésében valósul meg. 

Az értékelés egyszerűbb formája a számjegyekkel, pontok-

kal való értékelés ritkábban fordul elő, gyakorlatilag 

a tréning-kérdések megitélésére korlátozódik, illetve 

az óraközi szóbeli teljesitmény tanári megit®éeének el-

fogadására illetve el nem fogadására. 

A tanulók tárgyi tudásának megkivánható fejlődéséről 

a hivatalos oktatásügyi dokumentumok rendelkeznek, a vi-

taámádezer ettől nem tér el: Ilymódon a "kötelező" isme-

retanyag a tankönyv megfelelő szövegeiben megtalálható. 

A tanulók tudásának fejlődéséhez egyfelől a tankönyv és 

az olvasókönyv nyujtanak lehetőséget, másfelől pedig a 

kérdés-sorozatok - mint azt más helyen bővebben is ki-

fejtjük - egymásraépiilése a szaktudomány szempontjait 

alapul véve az egyre magasabb szintit gondolkodás igény-

bevételét és továbbfejlesztését teszik lehetővé, a több 

:f+ 
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éven át folyó kisérleti tarvitásnak a kérdés-sorozatok 

célszerei fokozatosságának kialakitása volt egyik Téla-

data. 

A tanulók feladata tehát a kérdés-sorozat alapján 

áttanulmányozni a tankönyv szövegét, majd ezt követően 

a kérdések megválaszolása. Ez a tanuló önálló tevékeny- 

sége, mely olvasás és irás formájában zajlik a felkészü-

lés időszakában. /Az irás ebben az esetben nem házi fela-

dat-jellegii, hanem kötetlen jegyzetelés, a megoldás köz-

ben adódó gondolatok rögzitése./ Az irás-tevékenységnek 

csak a kisebbik része zajlik az előzetes felkészülés so-

rán, a vitában elhangzottak lejtegyzése alkotja a terje-

delmesebb részt. 

A tanitási órán - és sok esetben azon tul is - a be-

széd képezi a problémák megoldásának fő tevékenységfor-

máját. Nem hangsulyozhatjuk eléggé a reproduktiv és a 

produktiv beszéd közti minőségi különbséget, s az ebből 

adódó nehézségeket a produktiv beszéd képességének ki-

alakulásában és fejlődésében. Összehasonlithatatlanul ne-

hezebb az önálló, saját gondolat szabatos, gördülékeny 

kifejtése, mint valamely szöveg tartalmának elmondása. 

Éppen ezért kezdetben a tanulók hajlamosak inkább bő-

vebb jegyzetet késziteni a felkészülés során, hogy azt 

felolvassák a tanitási órán, hogy ne kelljen szabadon 

ismertetni véleményüket. Ez - ha valóban saját gondolat 

felolvasásáról van szó, tehát a tanuló indokolni tudja 

megállapitását - kezdetben, az 5. osztály évében elfo-

gadható, de egyre inkább az önállóan előadott válasz 

./ . 
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kerüljön előtérbe. 

A tanár tevékenysége  

A vita-módszer alkalmazása alapvetően megváltoztat-

ja a tanár tevékenységének arányait a tanitási órán. 

Verbális tevékenységgel, beszéddel lényegesen kevesebb 

időt tölt el, mint egy hagyományos szerkezetü tanitási 

órán, hiszen a vita-módszerben fő feladata nem az isme-

retek közlése, hanem azok feldolgozásának, alkalmazásá-

nak elősegitése, irányitása. Hazai és külföldi mérések 

egybehangzóan azt mutatják, hogy a hagyományos tanitási 

órán a pedagógus beszéde teszi ki a tanitási órán el-

hangzotta összes beszéd 75-85 %-át, s ez egyben azt is 

jelenti, hogy a tanulók igen keveset beszélhetnek: A 

vita-módszerrel vezetett tanitási órán a tanár általában 

óránként 15 percig beszél, ez természetesen nem egy al-

kalommal történik, hanem az egész óra folyamán, eseten- 

ként néhány másodperces, ill. perces megszólalások ösz-

szegeződnek: A tanár igen gyakori, de egyben igen rövid 

ideig - néhány másodpercig - tartó beszéd-tipusa a vitát 

technikailag irányitó és az egyes felszólalásokat egy-két 

szóval értékelő megszólalás. Ritkábban fordul elő a hosz-

szabb, összefüggő tanári magyarázat. A vita-módszerben 

a tanár tevékenységét is a produktivitás jellemzi, s ezért 

nem közöl, nem produkál olyan ismereteket, amelyeket a 

tanulók tankönyvekben és más forrásokban megtalálnak: 

A tanár szóbeli ismeretközlését a következő helyzetek 

teszik szükségessé: a/ a vita menetében törés állt be, 

s ezt csak a tanár által ismert adatok, összefüggések 

•/• 
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hidalhatják át; b/ a tanulók spontán érdeklődése olyan 

ismeretre, eseményre irányul, amelyet azonnal érdemes 

közölni - természetesen nem hagyva el a bővebb és pon-

tosabb ismereteket tartalmazó forrás megemlitését; 

0/ a tankönyv szövege hiányos vagy félreérthető; d/ a ta-

nár valamilyen más - hasonló - okból szükségét látja is-

meretek közlésének. 

A tanár rövid, vitát irányitó megszólalásainak je-

lentős része kérdések formájában hangzik el. A hagyomá-

nyos óravezetés örökségeként könyvelhető el, hogy a ta-

nárok sokkal gyakrabban tesznek fel un. zárt kérdéseket 

a tanitási órán, mint nyilt kérdéseket. A zárt kérdések 

azért inkább a hagyományos eljárás jellemzői, mert a 

válasz ezekre legtöbb esetben egyszerű reprodukció, ál- 

talában nem igényelnek gondolkodási teljesitményt. A kér-

dőmondatban már tulajdonképpen megfogalmazódik a válasz, 

egyetlen adat helyett szerepel a rá vonatkozó kérdőszó. 

A tanuló dolga csupán az, hogy ezt a kérdőszót a keresett 

adattal cserélje fel. Ez a kérdezéstechnika létjogosult 

a nagy tömeget érintő, gépi feldolgozásra .kerülő kérdő-

ivek esetében, de nem a mindennapos pedagógiai gyakorlat- 

ban. A kérdve-kifejtő eljárás - melyet igen helytelenül 

olykor a vita-módszerrel tévesztenek össze - kérdései is 

tulnyomórészt zártak, s jellemzőjük még, hogy a tanári 

kérdés tartalmazza az információkat, az igényelt válasz 

helyeslés vagy tagadás, jobb esetben döntés, melyek min- 

degyike egy-egy szóval kifejezhető. 

A vita irányitásának egyik igen fontos jellemzője a 

./ . 
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következtetésség.  Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 

ha pl. a tanár óra elején megjegyzi, hogy majd átnéz 

néhány füzetet a füzetvezetés, jegyzetelés esetleges 

korrekciója céljából, akkor ezt valóban tegye is meg. 

Következetesen érvényesitse a vita "játékszabályait"; 

ne engedje elkalandozni a beszélgetést, de ha fontos és 

érdekes részletkérdésről kerül szó, ne fojtsa el mégsem 

a kialakuló vitát; csak a megfelelő tárgyi alappal ren-

delkező érvelést, hozzászólást fogadja el;nefogadja el 

viszont az ismétléseket tartalmazó felszólalást stb. 

A következetesség a vita-módszer alapelveinek érvénye-

sítését, rugalmas alkalmazását jelenti, s nem pedig me-

rev rendszert: 

A vita-módszerben a tanár tevékenységrendszerében ` 

állandóan jelen kell lenne egy, a hagyományos eljárás 

ban igen ritkán előforduló tevékenységformának, s ez a 

döntés:  Valamely probléma megoldásáról a tanulók közt 

kialakult vitában olykor - és elég gyakran - állást kell 

foglalni, megitélni és egymásnak nem ellentmondó, de mégis 

különböző állitások érvényét. A döntés természetesen nem 

csak abból áll, hogy "XY-nak van igaza", hanem mindkét 

fél és_az egész tanulóközösség igényli az indoklást is 

néhány szóban. Olyan mértékben, ahogyan fejlődik a tanu-

lók problémamegoldó és vita-képessége, tágul a döntések 

köre és emelkedik az eldöntendő állítások szinvonala. 

A."tanárnak aktiv'és: á.."tudomány legujabb eredményeit is 

tartalmazó szakmai tudással kell követnie, vagy inkább 

megelőznie növendékei fejlődését. Mindez módositja a 
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tanitási órára való közvetlen és általános felkészülést. 

A közvetlen felkészülés a vita-módszer esetében nem az 

óra menetének pontos, vázlatszerü kidolgozását jelenti, 

hanem mindazoknak a fontos összefüggéseknek az elővéte-

lezését, amelyeket egyfelől az éppen aktuális tananyag 

tartalmaz, másfelől pedig az órán kialakuló vitában vár-

hatók. A vita-módszert alkalmazó pedggógusok részéről 

nem egyszer hangzott el a megjegyzés, hogy ez a tanitási-

tanulási modell 'ónmagában megoldja a szakmai továbbkép-

zést is, hiszen az óravezetés megkivánja a főiskolán, 

egyetemen tanultak felfrissitését, a szakirodalomban va-

16 folyamatos tájékozódást, valamint a munkaközösség tag-

jai közti tapasztalatcserét. Mindez nem többletmunkát 

jelent a tanár számára, hanem a meglévő és általánosan 

megkivánt szakmai és pedagógiai ismeretek állandó és 

produktiv alkalmazását. 

A tanár tevékenységét gazdagitó, átformáló uj moti-

vumok mellett vannak olyan tevékenységformák, feladatok, 

amelyek a tanitási 6ra uj szerkezete következtében el-

maradnak, vagy beolvadnak más tevékenységekbe. A tanár 

számonkérő funkciója igy nem külön egységet képező te-

vékenység-együttes, hanem szinte észrevétlenül válik 

az irányitó tevékenység részévé, megváltozott jelleggel. 

A vita-módszerben a tanár nem az ismeretek meglétét, h a,  

nem az ismeretek alakulását, fejlődését alkalmazási mó-

dozataikon keresztül ellenőrzi. /Nlár több helyen emlitet- 

tiik, hogy a vitában csak a megfelelő tárgyi alapokon nyug-

vó, azokat tartalmazó felszólalás minősül helyesnek./ 

:/. 



A tanár vita-irányitó szerepét jellemző verbális tevé-

kenység előfordulása és időbeli megoszlása abszolut szá-

mokban és százalékban kifejezve /az adatok hat tanitási 

óra adatainak átlagai/. 

Kat. 	Alkalom 	% 	Időtartam 	96 
sec ban 

1. 36,6 	50,6 	58,2 	9,3 

2. 15,8 	21,8 	87,7 	13,9 

3. 10,5 	14,5 	125,5 	19,9 

4. 9,5 	13,1 	353,0 	56,9 

Ossz. 	72,4 	100,0 	624,4 	100,0 

A tanulók verbális tevékenységének előfordulása és 

időbeni megoszlása a tanitási órán folyó vitában abszolut 

számokban és százalékban kifejezve 

Kat. 	Alkalom 	96 	Időtartam 	q6 
sec-ban 

1. 9,7 	14,2 	44,8 	3,0 

2. 25,3 	37,2 	303,5 	20,5 

3. 33,1 	48,6 	1132,8 	76,5 

össz. 	68,1 	100,0 	1481,0 	100,0 
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A függőleges ten#elyen a tanitási órán előforduló ver-
bális megnyilvánulások számát jelöljük. 

A vizszintes tendgelyen a tanár és a tanulók verbális 
tevékenységének minőségi kategóriáit jelöljük. A t anár eseté-
ben négy kategóriát állapitottunk meg: 1. valamely tanulót 
nevének - vagy más rövid szó - kimondásával szóhoz juttat, 
illetve egy-egy szót helyesbit a tanuló felszólalásában; 8 
2.Az elhangzott felszólalást röviden értékeli, a téma szem-
pontjából semleges, de a vitát terelő megjegyzést tesz, egy-
egy kisebb tévedést helyreigazit; 3. Az elhangzott véleményt 
értékeli, egy-egy részproblémára utaló irányitó kérdést tesz 
fel; 4. A megbeszélés, a vita egy szakaszát átfogóan értékeli 
az adott problémát uj szempont alapján fogalmazza meg, ill. 
kiegészitő információt nyujt. 
A tanulók esetében három kategóriát állapitottunk meg: 1. A 
tanuló egyetért az előtte beszélővel, az elhangzottakhoz rö-
vid kiegészitő adatokat füz, vagy a tanár közbevetett kérdé-
sére rövid választ ad; 2. A tanuló néhány mondatban közli 
véleményét a tárgyalt kérdés kapcsán, a vita során kialakult 
párbeszédben vesz részt tanár-tanuló ill. tanuló-tanuló vi-
szonylatban; 3. A tanuló bővebben kifejti véleményét, azt 
indoklással, példákkal vagy szemelvény felolvasásával támaszt 
ja alá.  

Az ábra alapján megállapitható, hogy mig a tanár tevé-
kenységének legygyakoribb formája a rövid, irányitó felszólit 
a tanulók esetében viszont a terjedelmesebb összefüggő 
beszéd a leggyakoribb. 

. ábra 
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Nem közöl ismereteket, hanem utmutatást ad az ismere-

tek megszerzésének és feldolgozásának módját illetően. 

Az ismeretközlés elmaradása gyakorlatilag magában fog-

lalja a táblai vázlat készitésének elmaradását, de ezen 

tul ezt elvi szempontok is indokolják. A vita-módszerben 

azért nem készül egységes táblai ill.  füzet-vázlat, mert 

ez egy személynek, a vázlat készitőjének gondolatmenetét 

tartalmazza, s nem ad módot a felmerült probléma egyéni 

megoldásainak felszinre hozására. %Mindez nem jelenti 

azt, hogy a tanár nem használja a táblát, koronként szűk- 

céges lehet szavak, ábrák, grafikonok stb. felirása, fel-

rajzolása a beszélgetés folytatásához:/ 

A tanár irányitó feladata alapvetően a vitában Un-

ként jelentkező tanulók tevékenységének irányitása, szer-

vezése. Ennek nem mond ellent az, hogy olykor fel is 

szólit tanulókat annak ellenére, hogy éppen nem mutat-

nak különösebb hajlandóságot a vitához. 

A tanárnak két esetben szükséges a felszólitás eszközé-

vel élnie: 

1. A tanuló irásbeli teljesitményei kielégitőek, a-

zokból kiderithető, hogy a problémák megoldásának mene-

tét követi, ahhoz egyéni véleményét is hozzáadja - de 

csak irásban, jegyzetelés formájában. Ez gyakoribb a 

módszerbe később bekapcsolódó tanulók esetében, de oly-

kor a többiekkel együtt induló tanulóknál is előfordul. 

Oka, hogy a tanuló nem szeret "szerepelni", ezzel kap-

csolatban kellemetlen tapasztalatai vannak. Az ilyen 

tanulóknál éppen a kellemetlen tapasztalatok feloldása 

.%. 
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a cél, s egyben beszédképességük tudatos és tapintatos 

fejlesztése. Ezek a tanulók kapjanak elsősorban megbí-

zást önálló 5-lo perces kiselőadás tartására, s arra, 

hogy előadásukkal kapcsolatos vitát vezessék, válaszol-

janak társaik kérdéseire. A kiselőadást kezdetben fel 

is olvashatják, később már nem kell a leirt szöveghez 

ragaszkodniok, azt szabadon ismertethetik. 

2. A másik kategóriába azok a tanulók tartoznak, 

akikről lemondóan azt szokták mondani, hogy "gyengébb, 

vagy gyenge képességei tanulók". A vita-módszerrel kap-

csolatos tapasztalataink csak normális szellemi képes-

ségei tanulókra érvényesek, s nem vonatkoznak a kisegitő 

iskolába utalható tanulókra, hiszen ők speciális foglal-

koztatást igényelnek. A fent említett gyengébb kénes-

séginek nevezett tanulóknál a hátrány oka mindig vala-

milyen "kihagyás", amelyet saját erejikből nem k4resek 

pótolni, elmaradásuk mindinkább növekszik, s végiil már 

teljesen képtelenné válnak a többiekkel rzin?kron'an 

tevékenykedni. A már korábban hangsulyozott következetes-

ség az ilyen tanuló tevékenységének irányitásában ját-

szik döntő szerepet, hiszen ha egy alkalommal kitűnik, 

hogy semmilyen erőfeszitést nem tett a problémák egyéni 

megoldására, s azt a feladatot kapja, hogy az órán folyó 

vitában fokozottan figyeljen és készitsen bőséges jegy-

zetet, akkor ezt a feladatot az 6ra végén kontrollálni 

kell. Ha ez elmarad, akkor a tanuló kapcsolata a prob-

lémák láncolatával jelentősen lazul, s val6szinii, hogy 

a későbbiekben meg is szakad, ez egyben már a nagyon 

./. 
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nehezen behozható lemaradást is jelenti. 

Esetünkben jellemző, hogy a vita-módszerben szük-

séges produktiv tevékenységformák kevésbé fejlettek, 

ezért szükséges a tanitási órán irányitottabb tevékeny-

kedtetésük. Ez ugy történhet, hogy a tanuló ismerteti 

saját válaszát az egyik problémával kapcsolatban, s ki-

derül, hogy nem rendelkezik saját megoldási javaslattal. 

A tanár nem kezdeményez szakadozott és várhatóan ered-

ménytelen párbeszédet a tanulóval, hanem azt a felada-

tot adja, hogy kisérje fokozott figyelemmel a probléma 

megvitatását, a vita alakulását, mert ő foglalja majd 

össze a legfontosabb megállapitásokat. Az összefoglalást 

természetesen csak segiti, ha közben folyamatosan jegyze-

tel. 

Bizonyára akadna olyan tanuló az osztályban aki lé-

nyegre törőbben, tömörebben lenne képes az elhangzottak 

összefoglalására, de ilyen esetekben ezt nem célszerű 
a w'4 _) 

hangoztatni, hiszen a vitában nehezebben ugyanazt a fe- 

ladatot, mint fejlettebb képességekkel rendelkező társa. 

A feladat teljesitésének megitélésében tehát sikeres meg-

oldások kiemelése legyen hangsúlyosabb, s a hibák, hiá 

nyosságok emlitése azok korrekciójára vonatkozó utmuta-

tás kiséretében hangozzanak el. 

A tanulók mindkét tipusánál a passzivitás feloldása 

nem egyszeri alkalommal történik, hanem tudatos fejlesztő 

hatás eredménye. 

Gyakori hibák a vita-módszer óravezetésében: 

A tanár nem hagyja, hogy a tanuló kifejtse gondolatait. 

./. 
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Ez adódhat abból, hogy a tanuló önálló szóbeli fogal-

mazási képessége nem kellő mértékben fejlődött még ki, 

s ezáltal gondolatait nem eléggé gördülékenyen és sza-

batosan fejti ki. Azzal azonban, hogy a tanár tul ko-

rán megvonja tőle a szót, egyben szóbeli kifejezőképes-

ségének fejlődését is megakadályozza. A tanuló beszé-

dének megszakitása történhet egyszerűen leintéssel és 

elégtelen beszédképességére való utalással, de történ-

het ugy is, hogy a tanár fejezi be a tanuló által meg-

kezdett gondolatot - természetesen szabatosabban, aho-

gyan a tanuló azt tette  volna. Mindkét eljárás azért 

helytelen, mert a tanulók egyfelől megszokják, hogy 

zavar esetén a tanár ugyis kiegészíti, befejezi csonka 

gondolataikat, s ez végső soron nem csak a beszéd, a 

gondolatok kifejezésének lazaságához vezet, hanem a 

gondolatok megszületésének is gátja lehet, hiszen erő-

sen csökken a problémák végigkövetésére ösztönző kész-

tetés. S helytelen nem utolsósorban azért is, mert a 

tanulók nem gyakorolhatják az önálló beszéd tevékeny-

ségét, s igy következésképpen ez a képességük sem fej-

lődik megfelelő mértékben. 

Ugyanennek a forditottja, az ellenkező véglet is 

hasonlóképpen helytelen. Az, ha egy tanuló szemmel 

látható küzdelem árán sem képes magát kifejezni, de 

a tanár nem tesz le arról a céljáról, hogy éppen tőle 

hallja a szabatos megfogalmazást. Ekkor az egész osz-

tály az egy szenvedő tanulót figyeli, várja a küzdelem 

eredményét. Ez az eljárás megtöri a vita, beszélgetés 

öl . 
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ivét, értékes perceket áldoz gazdaságtalanul olyan cél-

ra, amely nemhogy nevelő és fejlesztő hatást gyakorolna, 

hanem egészségtelen feszültséget kelt a kérdezett ta-

nulóban, s a többi tanulót a téma szempontjából passzi-

vitásra itéli. Ebben az esetben bizonyára akad az osz-

tályban még számos olyan tanuló, aki képes a választ 

361 megfogalmazni, tehát inkább 6 válaszoljon tanuló- 

társa helyett, s csak a legvégső esetben maga a tanár. 

Az ilyen kudarc esetén csak a legritkább esetben jár ne-

velő eredménnyel a kudarc okának direkt megjelölése 

/"nem tudsz egy ép mondatot kinyögni", "biztos nem ké- 

szültél rendesen"/, sokkal inkább érdemes olyan felada-=' 

tok megoldását bizni a tanulóra, amelyek beszédképessé-

gét fejlesztik, s a megoldás sikere valószinti. 

Hasonló a helyzet akkor, ha a tanuló megoldásában, 

véleményében nem sorakoztatja fel a tankönyv által is 

emlitett adatokat, a "kötelező ismeretanyagot" megfelelő 

mértékben és pontossággal. Ekkor a tanár rövid kérdései 

ezek felszinre hozását célozzák, s az esetek jelentős 

részében szakadozott párbeszéd alakul ki egy tanuló és 

a tanár között. Ez a szituáció szintén a közös beszélge- 

tés, vita szálának elejtését eredményezi, a többi tanuló-

ban a vita feszültsége, a hozzászólni-akarás intenzitása 

csökken. 

A vita elaprózódásának egy másik formája az, amely-

ben a tanár a cimzettje minden egyes felszólalásínak. 

A tanulók igen helyesen ugy tartják, hogy válaszuk, véle- 

ményük helyességét eldönteni abban a pillanatban a tanár 

./ . 
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hivatott leginkább, tehát felé fordulva, neki mondja 

el gondolatait még akkor is, ha azok egy előtte szólt. 

tanulótársa szavaihoz kapcsolódnak. /Tulajdonképpen az 

iskolai osztályok berendezése is inkább kedvez a tanár-

ral történő szakadozott párbeszédnek, semmint a tanuló-

közösségben egymás közt folyó vitának, beszélgetésnek. 

A tanulók többsége egyszerűen nem látja egymást beszéd 

közben, s ig y 4 metakommunikativ közléseikről tudomást 

sem szereznek, az első és aza utolsó padban ülő tanuló 

között csak akkor fejlődhet ki párbeszéd, ha az első 

padban 1116 tanuló háttal fordul a tanár felé, s igy vele 

szemben követ el bizonyos udvariatlanságot, s vele sza- 

kad meg átmenetileg a kapcsolata./ 

A tanár tulzott, vagy inkább félreértelmezett lel-

kiismerettsége is szakadozottá teszi a vitát. Köteles- 

ségének tartja, hogy minden tanuló hozzászólását nyomban 

valami módon értékelje, tudomásul vegye, ezzel is arra 

késztesse a tanulókat, hogy mondanivalójukat elsősorban 

neki cimezzék. Ebben az esetben sem a másik véglet adja 

a megoldást, sőt az még sokkal kevésbé helyeselhető ta-

nári magatartás, hogy ti: a tanár rezzenéstelen arccal, 

szó nélkül hagyja beszélni a tanulókat: A tanulók éppen 

annyira igénylik gondolataik helyességének megállapitásátk 

igazolását, mint azok kifejtését, Az esetek jelentős ré-

szében a tanulók képesek korrigálni tanulótársuk által 

elkövetett hibát, ill, pótolni a hiányzó érveket, ada-

tokat, s a tanárnak sem sziikséges minden esetben szóban 

és kimeritően értékelni minden felszólalást, elegendő egy 

•/ . 
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mimikai vagy egyéb gesztus is. 

A szervező, vitavezető tanári magatartás egységét, 

stilusharmóniáját legsulyosabban az autokratikus, köve-

telő tanári magatartás szükségszereznek itélt mozzanatai 

bontják meg. Ez is rendszerint lelkiismereti kérdésként 

kerül elő, hiszen a tanár az oktatás és nevelés céljait 

igyekszik megvalósitani, s ennek jellemzője a követelés, 

elvárás. A követelés gyakori és direkt hangsulyozása 

pedig elejét veszi .a demokratikus légkör kialakulásénak. 

A vita eredményes vezetése tartalmaz követelmény-mozza-

natokat, de ugy, hogy ezek a követelmények nem önállóan, 

direkt formában jutnak kifejezésre, hanem a vitavezetői 

magatartás szerves részeként és többnyire indirekt for- 

mában. A tanárnak természetesen meg kell követelnie, 

hogy pl. a tanulók hozzászólásai tartalmazzák a vonat-

kozó kronológiai, topológiai és egyéb adatokat, vagy 

azt, hogy fiieetiikben nyomon követhető legyen Rz egyes 

problémák egyéni megoldásának menete. A követelmények is-

mertetése és direkt érvényesitési módja a vita-módszer-

rel való tanulás technikájának elsajátitása időszakára 

esik. Ebben az időszakban kell a tanulóknak mindezeket 

megszokniok, hogy később az egyéni felkészüléssorán is 

természetesnek tartsák véleményük minél több ténnyel va-

ló alátámasztását. Ha például olyan hozzászólás hangzik 

el, amely nem tartalmazza a "kötelező" ismeretanyagot, 

akkor erre a hiányosságra a következő hozzászóló tanuló 

mutasson rá, s ne minden esetben a tanár. A tanár hiá-

nyos véleményt ne jutalmazzon ponttal, szükség esetén 

./ . 
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a megfelelő adatok eléréséhez adjon utmutatást /ne ugy, 

hogy "nem tanultad meg a leckét", hanem ugy, hogy "nézz 

utána a tankönyvben vagy az olvasókönyvben vagy a fe-

jezetben"/. 

Végül egy olyan tapasztalat, amelyet mérni és pon-

tosan megfogalmazni, mintegy receptként átadni igen ne-

héz. A tapasztalat lényege szerint a vita-módszerben 

kiilönösen fontos, hogy a tanárnak minden esetben legyen 

meg a saját véleménye, meggyőződése, világnézete az a-

dott \ történelmi - vagy természetesen bármely más tárgy - 

témával kapcsolatban. A tanulók rendkivül érzékenyen 

reagálnak minden hamis, patetikus hangra, gesztusra, s 

ez nyilvánvalóan pontosan a kivánattal ellentétes ha-

tást fogja neveléseikben kiváltani. 

A vita-módszerben helye van annak, hogy a tanulók te-

gyenek fel kérdéseket az anyaggal, tárggyal, tanulási 

móddal stb. kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre olykor 

csak a tanár tud, illetve illetékes válaszolni, s bizony 

előfordul, hogy kapásból nem tudja megadni a választ. 

Ebben az esetben semmiképpen sem ajánlatos a választ 

megkerülni, elodázni, vagy éppen nem megalapozottan meg-

fogalmazni. Sokkal nehezebb természetesen azt mondani, 

hogy "most nem tudom ezt pontosan megválaszolni, de a 

következő alkalommal utánanézek, addig ti is érdeklőd-

hettek a kérdéssel kapcsolatban",de ez az egyetlen kor-

rekt megoldás. Természetesen nem kivánatos, hogy ilyen 

esetek tul gyakran forduljanak elő, de ez a pedagógus 

szakmai felkésztiltségétől is függ. 

s /. 
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Hagyományosan a pedagógus tevékenységi köréhez ter-

mészetesen tartozó feladatok a szemléltetés és az érté-

kelés. Már több izben kifejtettük, hogy a vita-módszer-

ben ezt a két feladatkört megosztva és együtt látja el 

a tanár és a tanulócsoport. A két nevelési-önnevelési 

tényező-együttes áttekintését - a vita4módszer szempont-

jából - ezért kiemelten, önálló fejezetben végezzük el, 

s nem külön a tanár és külön a tanulók tevékenysége be-

mutatása alkalmával. 

Ellenőrzés értékelés 

Mint már az előzőekben is megállapitottuk - a kérdé-

sek összeállitásából is kiderül -, a kérdés-sorozatok 

un. produktiv gondolkodást igénylő problémákat tartal-

maznak. A kérdések a tankönyv szövegének alapos isme-

retében megválaszolhatók, de nem a szöveg egyszerü is-

métlése formájában, hanem a szöveg alapján különböző 

gondolkodási müveletek elvégzésével alakul ki a megoldás. 

Hangsulyoznunk kell ezt azért, mert előfordul, hogy né-

mely kérdés a tankönyv alapján nem megoldhatónak minő-

sül, pedig csak a megoldás módjának téves felfogásáról 

van szó. A kérdések nem igényelnek kötelezően többlet-

munkát, 'de módot adnak a tanulók egyéni érdeklődése ki-

elégitésére. Továbbá: nem az adott témakör legujabb tu-

dományos elméleteit kérjük számon a tanulóktól, hanem 

az önálló gondolkodást megfelelő ismeretek alapján, a-

melyeket alapvetően a tankönyvből nyerhetnek. 

Módosul az előforduló hibák megitélése is. Elesik 

a jutalmazástól az a tanuló, aki a.tankönyvben közölt 

./ . 
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adatokat tévesen használja, szemmel láthatóan nem fog-

lalkozott velük az otthoni felkészülés során. Nem bün-

tetést érdemel az a tanuló, aki helytelen következtetés-

re jutott, ez nem elitélendő tévedés, nem hanyagságból 

stb. származik, hanem eredhet pl. a fogalmak tisztázat-

lanságából. 

Ellenőrzési, értékelési eljárásunk un. dicséret-rend-

szeren alapszik. Tehát arra törekszünk, hogy a tanuló 

teljesitményét honoráljuk, s nem a teljesitmény elmara-

dását, vagy hiányát büntessük. Ebből adódik, hogy a bün-

tetést a dicséret elmaradása jelenti. 

1. Nézzük először a legszorosabb értelemben vett ér-

tékelést, amely végül is a tanuló érdemjegyekkel törté-

nő minősitését adja. 

A tanitási órán az értékelés leggyakoribb - állandó - 

alkalma a tanulók beszélgetése, vitája. Általános elv, 

hogy ha egy tanuló a vitát megjegyzésével, állitásával 

előrelenditi, akkor elismerést érdemel. Az elismerés pon-

tokban nyilvánul meg, s bizonyos számu pont felgyülemlé-

sekor ez osztályzattá válik. Van olyan gyakorlat, amely-

ben a tanulóknak nehezebb ugyan pontot szerezniök, de 

már három jópont ér egy ötöst, máshol - nyilván könnyebb 

pontot szerezni - csak öt jópont után jár ötös. Nem ér-

demes töprengeni azon, hogy a két megoldás melyike jobb, 

alkalmazásuk mikéntje már hasznosabb kérdés. Az ötödik 

osztályosoknál a "produkció" . , az aktivitás általában már 

önmagában értékelendő teljesitmény, az hogy egyáltalán 

megszólal, saját gondolatát elmondani képes és hajlandó. 

./ . 
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/Ez aztán nemsokára a másik végletbe csap át./ Ajánla-

toz tehát buzditásul minden, nem kirivóan helytelen mag-

nyilatkozást jóponttal jutalmazni. Később, ha a beszéd-

képesség kielégitő /?I/ szintre fejlődött, egyre nagyobb 

sulyt kap a tartalmi vonatkozás. A hetedik, nyolcadik 

osztályban pl. már nem jár pont olyan felszólalásért, 

amely gördülékenyen ugyan, de valamely előző ismétlése 

volt, tehát a vita kibontakozása szempontjából ujat nem 

hozott. A tanitási órákon folyó viták értékelésénél ve-

zérszempont tehát, hogy a tanulók minden felszólalását, 

amely a vitát előbbrelenditi; értékeljük. Ilyenmódon 

viszonylag nagyszáma, s az egész osztályra biztonság-

gal jellemző értékelési adatot kapunk. Külön előnye, 

hogy megszünteti, vagy hathatósan csökkenti az érdemje-

gyek körüli feszültségeket, a tanév végén szokásos ja-

vitási lázat, s ezzel együtt azt, hogy az érdemjegy maga 

ilyen természetellenes nagy hangsulyt kapjon. 

Az értékelés regisztrálására nézve különböző meg-

oldások alakultak ki. Itt nem ajánlunk egyetlen kiala-

kult eljárást, hanem néhányat ismertetünk, a pedagógus 

választja ki a neki leginkább tetszőt, megfelelőt. 

A tanár a tanév elején elkésziti az osztály névso-

rát ülésrendben, vagy az osztálykönyv sorrendjében. Ez 

a lap minden tanitási órán előtte van, s az egyes tana- 

16i felszólalások után a megfelelő helyre pontot ir. 

Tény, hogy ez a tevékenység eleinte a tanár számára is 

figyelme nagyobb mértékű megosztását, s egyben a beszél-

getésre való fokozottabb koncentrációt igényel. Kevésbé 

./ . 
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hiteles és pontos a rögzitésnek emlékezetből történő 

módja, ekkor a pedagógus az 6ra után nyomban leirja 

az értékelést. Ezt a megoldást csak azokválasszák akik 

361 ismerik a tanulókat, kiváló memóriával rendelkeznek, 

s végül biztositott a tanitási 6ra utáni nyugodt munka. 

A fent emlitett névsort vezetheti egy tanuló is, 

vagy padsoronként egy-egy. Ezzel a módszerrel kapcso-

latban az az aggály merUlt fel, hogy a pontozás elvonja 

azokat a tanulókat az órán folyó munkától, aki éppen azt 

végzi. Ezt az aggályt a gyakorlat nem igazolta; megfelelő 

irányitás esetén s megbizatás a vita menetének még fo-

kozottabb figyelemmel kisérését eredményezheti. 

Az ilyen táblázat - minthogy igen sok részadatból 

tevődik össze - már viszonylag rövid idő elteltével hü 

képet mutat az osztály teljesitményéről. A tanitási órán 

folyó vitában is kaphatnak a tanulók érdemjegyet /ter-

mészetesen csak az 5. osztály második felétől/. Általá-

ban erre kétféle lehetőség mutatkozik: 

a/ Ha egy tanuló a tanitási 6ra vitájában felszólal-

va olyan megállapitást tesz, vagy összefüggést fed fel, 

amely valamilyen szempontból több mint általában az egy 

pontot érő hozzászólás, szintén teljes /jeles/ osztály-

zattal jutalmazzuk. 

b/ Ha az összefoglalásnak azt a módját választjuk, 

amelyben az első válasz és az összefoglalás ismertetője 

ugyanaz a tanuló, akkor e két teljesitménye teljes értékit 

érdemjegyet érdemel. Ez is természetesen a táblázatba ke- 

rá1. 

./. 



A pontozásnál két alapvető szempont együttes érvé-

nyesülése határozza meg a tel3esitmény értékét: a tartal-

mi vonatkozás és az aktivitás. Kezdetben, ötödik osz-

tályban az aktivitás a domináló tényező, de már a követ-

kező évtől a tartalmi vonatkozások. /A félreértés elke-

rülése érdekében: a tartalmi vonatkozások ötödikben is 

igen fontosak, de a fenti sulyozás - egyelőre legalábbis 

indokolja és igényli azt, hogy a tanulók a felső tagozat-

ba általában nem olyan képességrendszerrel érkezek, mint 

amilyent a felsőtagozatos munka t$lük megkövetel, s ele-

inte önálló cél ezen képességek fejlesztése is. Ezt a tö-

rekvést lehetővé teszi az ötödikes történelem tankönyv 

felépitése is./ 

Az idő mulásával együtt növekszik a többlet-teljesit-

mény értékelésének problémája. Elkerülhetetlen, hogy a 

tanulók ne hozzanak és használjanak fel olyan  informáci-

ókát, amely nem tantervi anyag, de az éppen szóban forgó 

témába illik. Minden tanuló olvas könyveket, ujságot, néz 

filmeket, tv-t stb./nem minden tanuló használja az összes 

információforrásokat, de legalább egy tanuló egyet./ 

Tekintettel arra, hogy eljárásunk a t anulók önálló gon-

dolkodását hivatott többek között fejleszteni, be kell 

látnunk, hogy lehetetlen olyan szelekciót kivánnunk, a-

mely megtartja a "kötelező"-t, s elveti a nem kötelezőt. 

Továbbá autodidaktizmusra motivál, ez igen célszerű, te-

hát valamilyen megerősitéssel kell 4utalmaznunk. Ezügyben 

kialakult és bevált gyakorlat, hogy a többletteljesitmény 

- még ha a témazáróban találkozunk is vele, - a tanitási 

:/. 
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órán folyó vitában nyujtott teljesitményként értéke-

lendő. Ügyelni kell azonban arra, hogy a többlet-ismere-

teket a tanulók ne a kötelezők rovására gyűjtsék, tehát 

ne váljon öncéluvá. A tanuló füzete a folyamatos egyéni 

teljesitményt regisztrálja. Ideális esetben tartalmazza 

a/ a felkészülés közben egy-egy probléma megoldására ké-

szitett jegyzeteket; b/ a bizonytalan értelmezésű szava-

kat, fogalmakat; c/ a tanitási órán folyó vita, beszél-

getés legfontosabb megállapitásait; d/ a tanuló egyéb 

megjegyzéseit, rajzait stb. a szóban forgó témákkal kap-

csolatban. A füzet legyen áttekinthető, hiszen csak igy 

alkalmas a tanulás segitésére. /A füzet vezetésére vo-

natkozó kivánalmak az első három tanitási 6ra bemutatá-

sá'al,szerepelnek részletesen./ 

A füzetek ellenőrzésére vonatkozóan sem mondható ki 

általános érvényü szabály. A tapasztalat szerint egy-egy 

tanuló füzetét általában évi két-három alkalommal ajánla-

tos tüzetesen megnézni. A tanuló füzetében rögzitett tel-

jesitmény értékelése érdemjeggyel és ahhoz füzött rövid 

szöveggel történik. Az értékelés a fenti  a - d. pontok 

együttes képe alapján történik. Bár a füzet áttekinthe-

tő volta fontos alaki követelmény, az irás külalakja 

nem befolyásolja a teljesítmény elbirálását. A helyes- 

iráni hibák megjelölése, sőt megbeszélése ajánlatos, de 

a füzet szakszempontu értékelését ez sem befolyásolja. 

Minden esetben, ha több füzet elbirálása történik meg, 

az igy nyert képet tanulónként és együttesen is ajánlatos 

az egész osztály előtt ismertetni. Teljes értékű érdem- 

•/ő 
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jeggyel való értékelés történik a témazáró dolgozatok 

megitélésénél. Az értékelés menete és módja a témazáró 

ismertetésekor kerül szóba. 

Szemléltetés 

A vita-módszerben a szemléltetés fogalma mind a 

szemléltető személyét mind pedig a szemléltetés közegét 

tekintve szélesebb körű, mint a hagyományos eljárások 

esetében. A vita-módszerben megvalósuló alapelvek egy-

ben magyarázatot adnak azok ujszerüségére ill. a hagyo-

mányos eljárásiról való eltérés lényegére: 

1. A szemléltetés nem csak, és nem elsősorban a pe-

dagógus feladata. A vita-módszerrel vezetett órák meg-

változott szerkezete és mennyiségi arányai is indokolják, 

hogy a tanitási óra témájához kapcsolódó dokumentációs, 

illusztrációs anyag a tanulók vita-tevékenységében is 

helyet kapjon. 

Tekintettel arra, hogy a szemléltetés általában más 

közlési módot kisér illetve megerősit, illusztrál, ez 

meghatározza a tanári szemléltetés alkalmait is. A ta-

nár olyan esetekben szemléltet - és közöl összefüggően 

ismereteket, tehát magyaráz -, a/ ha a vitában más m6-

don el nem háritható akadály merült fel, b/ a rendelke-

zésre álló források hiányos, félreérthető vagy hibás 

információkat közölnek, 0/ a tanár feltétlenül szükséges-

nek tartja a szemléltető anyag bemutatását és, d/ a ta-

nulók igénylik valamilyen dokumentum ismertetését. 

.ltalános elvként kimondhatjuk azonban, hogy minden 

esetben lehetőleg maguk a tanulók végezzék el a szemlél- 

./ . 
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tetést, hiszen ez  tőlük  önálló, produktiv tevékenységet 

követel meg. Összehasonlithatatlanul nagyobb hatást 

gyakorol a tanulókra, ha társuk idéz valamely olvas-

mányból, mintha ugyanazt a tanár mintegy "kötelezőként" 

ajánlaná. A szemléltetés eszköztára is  bővül, azzal, tuoom 

egy-egy alkalommal többen, különböző gondolatmenetek 

illusztrálását kivánják elvégezni, azonos probléma meg-

oldása kapcsán. 

2. A vita-módszer keretében a szemléltetés előkészi-

tése tervszerű, alkalmazása viszont esetleges. Ez az 

elv főként a tanári szemléltetésre érvényes, hiszen a 

tanitási órára készülve a tanár szárvitásba veszi mind-

azt a szöveg, kép- és hanganyagot, amely a témához kap-

csolódik és elősegitheti a problémák eredményesebb meg-

oldását. Előfordul, hogy mindebből az órán semmi sem ke-

rül elő, vagy csak igen kis része. A kollektiv vita me-

nete szabja meg, hogy szükséges-e valamilyen szemlél-

tetés, vagy a probléma megoldáshoz vezető vita nem 

igényel külön megerősítést, illusztrációt, illetve a 

tanulók hozzászólásaik kapcsán érveiket megfelelő szem 

létességgel mutatták be. A beszélgetés ívét megtöri és 

a probléma megoldását hátráltatja, ha a tanár minden 

áron bemutatja az előkészitett szemléltető anyagot, ak-

kor is, ha az nem illeszkedik a beszélgetés menetébe. 

A tanitási órán folyó vita irányitásának tehát egyik 

igen fontos mozzanata annak eldöntése, hogy mikor szük-

séges szémléltetést alkalmazni, s mikor felesleges: Ugy 

tűnik, gyakran használják a "szemléletes" fogalmat az 

./. 
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"érdekes", "változatos", sőt olykor "szórakoztató" ér-

telemben is. A tanári szemléltetésként beiktatott fel-

olvasás, dia- vagy filmvetités sokszor inkább eltereli 

a tanulók figyelmét arról, amit éppen illusztrálni, meg-

erősiteni kiván, mert nem kapcsolódik szorosan az előtte 

illetve utána sorra kerülő feladatokhoz, a tanulók te-

vékenységéhez. A szemléltetés idegen marad az órán fo-

lyó vita lényegétől, feladatától, ha nem szolgálja a 

problémák megoldását, azokhoz nem járul hozzá valami-

lyen uj szemponttal, ismerettel. Éppen ezért a szemlél-

tetésnek minden esetben valamilyen feladat megoldásához 

kell kapcsolódnia, amely feladat a bemutatást megelőzi, 

s nem utána következik. 

Arra a kérdésre, hogy a vita-módszerben mely eszkö-

zök alkalmasak szemléltetésre leginkább, a válasz már 

a fentiekben benne foglaltatik. Bármilyen eszköz, a-

mellyel a vita előbbre halad, amely a problémák megol-

dásában segitséget jelent alkalmazható a vita-módszerben. 

Az elv negativ megfogalmazása is igaz: nincs helye a vi-

ta-módszerben az öncélu szemléltetésnek, amely nemhogy 

segitené a problémák megoldását, de megtöri a vita ivét 

és zilálja a figyelmet, valamint passzivitásra készteti 

a tanulókat. Helytelen a szemléltetésnek az a formája is, 

amelyben egy tanuló vesz részt a szemléltető tevékenység-

ben, a tanulócsoport többi tagja pedig passzivan szemlé-

li azt. Végezetül nem ajánlható az az eszköz, amely ki-

vitelét tekintve, vagy technikailag nem megfelelő illet-

ve hibás /pl. a padokból nem jól látható ábrák a táblán, 

./ . 
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vagy zárlatos ill. ismeretlen vetitóberendezés, melyek 

iizembehelyezése feleslegesen terheli a tanitási 6ra ide-

j ét/: 

A vita-módszer eddigi tapasztalatait összegezve ki-

tünt, hogy a tanulók számára leginkább hasznos és ked-

velt az eredeti dokumentumokkal való munka /pontosabban 

az eredeti hiteles másolatával/. A feldolgozások érdekes 

módon annak arányában kerülnek tőlünk távolabb, minél 

inkább az ő "életkori sajátosságaikat" figyelembe vevő 

módon tartalmazzák mondanivalójukat. /Nyolcadikost ta-

nulók összehasonlithatatlanul nagyobb érdeklődéssel for-

gatták Gilbert feljegyzéseit a Nürnbergi per eseményei-

ről, mint hasonló tárgyu, de nekik szánt, vitatható szin-

vonalu ifjusági elbeszélést./ 

A szemléltetés absztrakciós szintje két oldalról is 

vitatott és vitát kiváltó kérdés. Egyfelől a szemlélte-

tés eszközeinek absztrakciós szintje szorul még további 

kutatások alapján megállapitásra, másfelől pedig a be- 

mutatott anyag feldolgozásának szintje. Az első kérdés 

megválaszolása egyben eldönti majd a kötelező illetve 

ajánlott olvasmányok válogatási körének nagyságát és jel-

legét, másfelől pedig az általánosan használt sémák, 

vázlatok tárgyak stb. jellegét és funkcióját. A vita-

módszerben szerzett tapasztalataink egyértelmüen azt bi-

zonyitják, hogy a tanulók gondolkodásának fejlődésével 

arányosan emelkedik az "önkiszolgáló" szemléltetés meny-

nyisége és minőségi szinvonala. 
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VIII. A vita-módszerrel kapcsolatos problémafelvetések 

Azokban, akik a vita-módszert "kivülről" - tehát 

nem saját gyakorlati tapasztalataikon keresztül - isme- 

rik meg, az ismerkedés során számos kérdés vetődik fel: 

A következőkben az ilyen kérdésekből összeállított gyüj-

teményt mutatunk be, természetesen a tapasztalatokból 

származó válaszokkal együtt. A válaszok tulajdonképpen 

már a módszer leirásában benne foglaltatnak, de más el-

rendezésben, nem egyes problémák köré csoportosítva, 

E kérdések és válaszok hasznát abban látjuk, hogy egy-

részt némiképpen pótolja azt a párbeszédet, amely a mód-

szer leirását olvasó és a módszert kidolgozók között le-

zajlana, másrészt pedig abban, hogy a módszerrel kapcso-

latos tapasztalatokat a leírás logikáján és sorrendjén 

tul egy másfajta megközelitésben is rendezi. Érdekes 

megjegyezni - s erre az első mondatban némiképp utalunk 

is - hogy a kérdések egytől egyig olyan pedagógusoktól 

és más pedagógiai ill. pszichológus szakemberektől szár-

maznak, akik maguk nem próbálták meg a módszer alkalma-

zását, tehát azzal kapcsolatban személyes tapasztalatuk 

nincs, értesüléseik a sajtóban megjelent irásokból, ér-

tekezletek, konferenciák előadásaiból, vagy egyéb forrá-

sokból származnak. Ennek a megjegyzésnek azért tulajdo-

nítunk csupán jelentőséget, mert ugy véljük, hogy az 

ilymódon felmerült kérdések megválaszolásával is a mód-

szer jobb megismerését tesszük lehetővé. 

Első probléma: szükséges az otthoni szülői segitség, 

•i• 
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de a kérdésekre való válaszolásban csak pedagógus vagy 

történész szülő tud eredményesen segiteni, de nem minden 

.gyerek szülei pedagógusok. vagy történészek! /A kérdés 

valószintileg nem általában a segitségre vonatkozik, ha-

nem a segitségnek arra a fajtájára, amely során a szülő 

oldja meg gyermeke helyett a feladatot./ 

A vita-módszer ismertetésében hangsulyoztuk, hogy 

a tanitási órán a tanuló saját gondolkodási tevékenysé-

gének eredménye lehet csak alapja önálló véleménye ki-

alakulásának. Ha a kérdésre a választ nem ő maga fogal-

mazza meg, akkor azt sem önállóan előadni, sem pedig 

adott esetben indokolni, megvédeni nem tudja kellőkép-

pen. /Egyetlen pedagógiai eljárásban sem eredményes az 

olyan segitség, amely a tanuló helyett oldja meg a fe- 

ladatot, s ez méginkább érvényes a vita-módszerre./ 

A tanuló fejlődése szempontjából teljesen értéktelen, 

ha egy adott történelmi problémával kapcsolatban szak-

tudományos szempontból "hibátlan" megoldást kap valaki-

től, azzal semmit nem tud kezdeni, mert nem ismeri a 

problémától a megoldásig vezető utat. Az eredmény szem-

pontjából valamivel hasznosabb, ha a választ megfogal-

mazó felnőtt el is magyarázza a megoldás menetét, de 

ebben az esetben sem több a tanuló feladata annál, hogy 

közvetitse a gondolatokat. A tanuló számára csak az a 

megoldás használható, amely - jóllehet hibás vagy hiá-

nyos - de önálló gondolkodása, munkája eredményeként 

jött létre. Ezt a megoldást képes megindokolni, megvé-

deni, és szükség esetén korrigálni is. 

. /. 
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Leghelyesebb, ha az otthoni szülői segitség arra 

korlátozódik és irányul, hogy a tanuló minél eredmé-

nyesebben tudja kialakitáni a megoldást önállóan, te-

hát ha a segitség főként technikai jellegü, esetleg 

utmutatás. 

Az otthoni szülői segitség nem szükséges, sőt eddigi 

tapasztalataink szerint minden esetben valamilyen hát-

ránnyal is járt. 

Az otthoni segitésből adódó hátrány illusztrálására két 

példa: 

A történész-kutató szülő gyermeke helyett megvála-

szolja a kérdést, természetesen akaratlanul is magasabb 

szinvonalon, mint amit a gyermek egyáltalán átlátni ké-

pes /5: osztály, ókori történet/6 A tanitási órán kide-

rül, hogy a gyermek a választ nem tudja megindokolni, 

sőt a kérdés az érintett téma sokkal szükebb területé-

re vonatkozott, mint amit az édesapa válasza tartalma-

zott, végeredményben kiderült, hogy a gyermek kudarcot 

vallott édesapja "tul j6" válaszával. Ez őt természete-

sen elkeseritette, s otthon meg is mondta, hogy a válasz 

nem volt helyes. Ez viszont a szülőt háboritotta fel, mert 

pontosan tudta, hogy a válasza a tudomány szempontjából 

helyes, csak azt nem tudta, hogy pedagógiai szempontból 

helytelen - nem is annyira a válasz, mint a segitésnek 

vélt eljárás. Ez, és az ehhez hasonló esetek alkalmasak 

a szülő-gyermek és a szülő-iskola konfliktusok létreho-

zására. 

A másik jellegzetes segités-tipus a feladatok elvégzé-

sének helytelen otthoni ellenőrzése. A szülő lelkiisme-

reti kérdést csinál abból, hogy kikérdezze gyermekét. 
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Nzm veszi tekintetbe, hogy az iskolában alkalmazott 

eljárás minőségileg és alapvetően különbözik attól, 

amely a lecke reprodukcióját természetes tanulási 

kritériumként tartalmazza, vagy ha ismeri a vita-mód-

szert, akkor ugy véli, hogy abból baj nem lehet, ha 

gyermeke "tudja" is a leckét. Mindkét okból a kikérde-

zéshez folyamodó szülő egyrészt meggátolja ill. hátrál-

tatja a produktiv tanulási módszer fejlődését gyermeké-

ben,  másfelől bizonytalanná teszi a különféle tanulási 

technikák értékét illetően, a  végül saját maga terheli 

tul azzal, hogy kétszeres és kétféle tanulást követel 

meg gyermekétől. 

Második probléma: Az otthoni felkészülés jelentősen 

igénybe veszi az amugy is tulterhelt tanulók szabadide-

j ét. 

Az otthoni felkészülés feladata sorrendben: a soron 

következő fejezethez tartozó 3-5 kérdés áttanulmányozása, 

majd a fejezet szövegének alapos elolvasása. Mindezek a-

lapján a kérdésekre a válaszok megfogalmazása, s adott 

esetben a kötelező olvasmány elolvasása. A válaszok meg-

fogalmazása közben igen hasznos azok néhány szavas le-

jegyzése. Különböző mérési adatok szerint ez a munka az 

5. osztály második félévében 15-25 percet vesz igénybe. 

Ez az időadat tehát már arra az időszakra vonatkozik, a- 

mikor a tanulási technika elégséges szinvonalon kialakult. 

Általános tapasztalat, hogy a vita-módszer hatására 

megnövekszik a tanulók érdeklődése a tárgyhoz kapcsolódó 

olvasmányok és egyéb információforrások iránt. Ezt a je- 
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lenséget mindenki hasznosnak itéli, csak a szülők egyné-

melyige nem, mert kötelezőnek véli ezt az időtöltést, s 

olyannak ami sokszorosára növeli a tárgy otthoni tanulási 

idejét. Pontosan különválasztható a "kötelező" és a fakul-

tativ felkészülés, s a szülői segitség ilyen esetben ugy 

nyilvánulhat meg, ha történelmi regényt olvasó gyermekét 

egyéb tárgyban kapott feladatai elvégzésére is ösztönzi. 

Már tettünk emlitést az otthoni, szülői segitség mi-

kéntjéről, s arról, hogy a lecke kikérdezése nemhogy segi-

tené a tanuló előrehaladását, hanem inkább gátolja. Ennek 

oka, hogy a vita-módszerben a felkészülés módja minőségi-

leg tér el a hagyományos felkészüléstől, a felkészülés is 

alapvetően produktiv jellegű. Esetünkben tehát a tanulás 

kritériuma soha nem egy tankönyvi szöveg valamilyen módon 

való ismétlése, felidézése, hanem a benne rejlő össze-

függések meglátása, feltárása, amit a kérdések is előse-

gitenek. Éppen ezért csak zavart okoz, ha a szülő azzal 

próbál segiteni, hogy gyermekétől kikérdezi a leckét. 

Harmadik probléma: A vita-módszer nem uj találmány, 

részleteit az ambiciózus pedagógusok már kezdettől fogva 

megvalósitják a saját óráikon. 

A vita-módszer valóban nem olyan módon uj tanitási-ta-

nulási eljárás, mint a programozott oktatás, hanem a klasz-

szikus pedagógiai eljárások pszichológiai alapelvek érvé-

nyesitésével történt szervezése, felépitése adja ujszeriisé-

gét. Az olyan alapelvek következetes érvényesitése, hogy a 

tanitási óra ideje a tanulók tevékenységét tegye lehetővé, 

i/• 
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s hogy ez a tevékenység produktiv legyen és ner'ismételle-

tés, a tanitási Óra felépitésének teljes átalakitását i-

gényli. A produktivitás elve a tanár tevékenységére nézve 

is érvényes: feladata a t anulók produktiv munkájának i-

rányitása. A külső, egyszeri szemlélő számára megtévesztő 

az, hogy a tanitási 6ra egyes mozzanatai ismerősnek tűn-

nek, s ezáltal ez az ismerősség-jelleg az egész vita-mód-

szerre kiterjed. Az általában igaz, hogy a módszer egyes 

elemei megvalósulnak egyébként hagyományosan tanitó peda-

gógusok óráin is, de ez még korántsem jelenti a rendszer 

átvételét, alkalmazását. Ha egy tanár egy évben két-három 

alkalommal megengedi, hogy egy-egy kérdésről a tanulók vi-

tatkozzanak, akkor ezzel ugyan gazdagitotta módszertani 

kulturáját, de a vita-módszerhez semmi köze, hiszen azt 

az alapelvet már nem vette át, hogy csak a rendszeresen 

végzett tevékenységtől várható el a képességek fejlődése. 

A vita-módszer szempontjából pedig ez a pszichológiai elv 

fontosabb, mint az a pedagógiai "fogás", amely által megva- 

lósul. 

A vita-módszer kidolgozói, alkalmazói nagy örömmel ve-

szik tudomásul, ha módszerük egyes mozzanatait sikerrel 

alkalmazzák másutt is, de csak akkor, ha az egyes mozza-

natokat átvevők tisztában vannak azzal, hogy nem az el-

járást, hanem csak egy részét vették át. Ilymódon az el-

ismerő és az elitélő vélemény is a részletre, s nem a mód-

szerre vonatkozik. 

Negyedik probléma: Valamely iskolában kipróbálták a 
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vita-módszert, és nem vált be. Mi lehet ennek az oka? 

Ez a probléma bizonyos mértékben folytatása az elő-

zőnek. Azért ti., mert a módszer nem-beválásának körül-

ményeit, feltételeit vizsgálva kiderülhet, hogy nem magát 

a módszert, hanem csak egyes mozzanatait vezették be. Elő-

fordulhat, hogy ugyan a kérdések alapján dolgozzák fel az 

anyagot, de a tanulók a kérdéseket az órán kapják meg, és 

arra nyomban válaszolniok kell. A tanulók egymás után je-

.entkezve elmondják a tanárnak a válaszokat, majd a tanár 

ezt összegzi, s minden tanuló ezt az összegzést a füzetébe 

irja. Ebből következően minden tanuló füzete azonos szöve-

geket tartalmaz. Mindez hasonlit a vita-módszerhez, csak 

éppen a legfontosabb alapelvek érvényesitése maradt el. 

Vagy az előzőekben emlitett példa, mely szerint a pedagó- 

gus a módszertani egyhanguság feloldása céljából folyamodik 

olyan fogáshoz, melyet a vita-módszerben alkalmaznak. Az 

esetleges kudarc oka ebben az esetben sem maga a módszer, 

hanem az alkalmazás helytelen - nem következetes - módja. 

A vita-módszer első megbizható eredményei nem napok vagy 

hetek mulya mérhetők le ill. tapasztalhatók, hanem általában 

csak a bevezetés első évének vége felé. Ez érthető, hiszen 

először a tanulók elsajátitják az.uj tanulási technikát, 

majd a felfedezett képességek fejlődésnek indulnak. Ezért 

néhány hetes alkalmazás után nem lehet sem pozitiv, sem pe-

dig negativ előjelü kategorikus véleményt megfogalmazni. 

A tapasztalatok szerint - s ez az alapelvekből is adó-

dik - leghelyesebb a vita-módszert akkor bevezetni, mikor 

az igy tanitott tárgy "belép". A történelem esetében tehát 
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az 5. osztályban. Már hetedikben nem is ajánlható a beve-

zetése, hiszen a tanulók ekkor már két évig más, esetleg 

teljesen hagyományos - reproduktiv - módon tanulták ezt a 

tárgyat, s a régi tanulási  technika elvetése ill. az uj 

elsajátitása hosszadalmas, bonyolult és konfliktus lehető-

ségekkel bővelkedő lehet. A tanulókban kialakultak megfe-

lelő tevékenységformák. A vita-módszerben a produktivitást 

igénylő feladatok megoldásához ez nem elegendő, az egész 

tevékenység-rendszer átszervezése válik szükségessé. 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a vita-módszer al-

kalmazása ott igazán eredményes, ahol legalább három tan-

tárgyat hasonló elvek alapján tanulnak a tanulók. Ebben az 

esetben ugyanis az ismeretek megszerzésére és elsajátitá- 

sóra irányuló tevékenységek hasonlóak, s ennélfogva pozi-

tív transzfer alakul ki. Nagy mértékben gyengiti az általá-

nos ismeretszerző és feldolgozó képességet az, ha a külön-

böző tárgyakat különböző módszerekkel tanitják, s kell a 

tanulónak elsajátitaniok. Nem egy iskolában figyelhető meg, 

hogy egy bizonyos tanulói magatartást az egyik tanár jutal-

maz, elismer, a másik pedig elitél. Például, ha egy tanuló 

valamilyen kérdéssel, észrevétellel jelentkezik, erre az 

egyik tanár ugy reagál, hogy azt beépíti az óra menetébe, 

a vitában értékes észrevételként fogadja  el, mig a másik 

tanár okvetetlenkedésnek, az óra megzavarásának , esetleg 

személyes bosszantásnak tulajdonitja. 

A vita-módszer bevezetését és alkalmazását nagy mérték-

ben befolyásolja a tanár elvi képzettsége, egyetértése, ez-

zel kapcsolatos személyes véleménye. A módszer megfelelő 
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alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez meg kell ismerni 

és személyes meggyőződéssé formálni a vita-módszer pszi-

chológiai alapelveit. Ezt a módszert is tulajdonképpen 

vita-módszerrel lehet a legjobban megismerni, hiszen a 

megismerés közben felmerülő problémák megvitatása szüksé- 

ges a tanár személyes meggyőződése formálásához - természe-

tesen a gyakorlati tapasztalatok mellett. 

Ötödik probléma: Ha egy tanitási órán nincs idő minden 

kérdés teljes megbeszélésére, tisztázására, mi a teendő i- 

lyen esetben? Nem jobb-e ekkor, ha a tanár összefoglalva 

elmondja, előadja az anyagot? 

A tanár a tanitási órára készülve nagyjából megtervezi, 

hogy milyen szempontok, érvek, adatok elhangzását fogja a 

probléma helyes megoldásának tekinteni, s tudja már nagyjá-

ból azt is, hogy melyik kérdés megvitatása igényel hosszabb, 

s melyiké rövidebb időt. A vita egyik sajátossága azonban, 

hogy előre nem látható fordulatok felboríthatják az eredeti 

tervet - az egyáltalán nem hiba -, s ekkor valóban előfor-

dul, hogy egy-két kérdés megvitatására már nem kerül sor. 

Ebben az esetben érvényes az az elv, mely szerint a tanár 

a vita-módszer elvrendszere szellemében - szabadon "gazdál-

kodhat" a kérdésekkel, tehát olykor el is hagyhat, vagy 

össze is vonhat kérdéseket, vagy sorrendjüket megváltoztat-

hatja. Tekintettel arra, hogy a történelem egységes, folya-

matos, s csupán didaktikai okok indokolják a fejezetekre ta-

golást, ezért az egy-egy órán elmaradt problémák átvitele 

a következő alkalomra semmiféle kárt nem okoz. Ez a megoldás 
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természetesen nem szerencsés olyan esetben, ha a két ta-

nitási 6ra témája nem folyamatos /pl. magyar- és világ-

történelem találkozik/ 9  a kérdések átcsoportositásá minden 

esetben értelemszerűen történjék. 

A tanári magyarázat, előadás nem oldja meg az időza-

vart, csupán a tanár számára lehet megnyugtató az, ha "el-

végezte az anyagot", de a tanulók ismeretfeldolgozási, gon-

dolkodási tevékenysége ezáltal nem fejlődik. 

Hatodik probléma: Mi történjék a passziv tanulókkal? 

Erről a kérdésről is esett már szó a vita-módszer le-

irásában. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a vita-módszer-

ben tanutitott passzivitásnak két formája fordul elő: 

a/ a tanuló csak abban a tekintetben passziv, hogy a vitá-

ba nem, vagy igen ritkán és nehezen kapcsolódik be. A prob-

lémák megoldását nyomon követi - ezt füzete és témazárói 

is tanusitják. Az ilyen tanuló esetében a kötetlen szóbeli 

véleményközlés képességének alacsony szintje tulzottan fej-

lett önkontrollal párosul, ezek a tanulók nem szeretnek 

"szerepelni" nyilvánosan a tanitási órán. b/ A valóban pasz-

sziv tanuló füzetében nem követhető az egyes problémák 

megoldásának folyamata, hiszen passzivitásának oka éppen 

az, hogy ő maga nem tudja követni a vita menetét. Az ilyen 

tanulók esetében sem csupán a passzivitásból adódó alacso-

nyabb teljesitmény észlelése és birálata szükséges, hanem 

a passzivitáshoz vezető ok/ok/ megszüntetése. A passzivitás 

oka általában az, hogy a tanuló nem képes együtt haladni 

társaival a problémák megoldásában, s ezt pedig az okozza, 
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hogy egy vagy több alkalommal "kikapcsolódott" az osztály 

munkájának 4ramköréből, nem fordított többletmunkát a ki-

hagyottak pótlására, ennélfogva egyre gyűlik a tanuló által 

fel nem dolgozott anyag. A legkülönbözőbb egyéni inditékok 

/olvasási képesség rendkivül alacsony szintje, a családi 

környezet zavaraiból adódó tartás figyelmetlenség stb, 

idézhetik elő az elmaradást. 

Sem a látszólag sem pedig a valóban passziv tanulók e-

setében büntetéssel, vagy direkt szóbeli noszogatással nem 

érhető el javulás. Mindkét esetben a passzivitás okainak 

feloldása vezethet.eredményre; az elsó tanuló esetében "nyil-

vános szereplés" tevékenység-együttesébe tartozó tevékenységek 

gyakorlásával alakul ki a nyilvános szereplés biztonsága és 

a kudarctól való félelem leküzdése. Ezért kezdetben olyan 

feladatokat kell kapnia, amelyeket biztosan sikerrel old meg, 

s amelyek fokozatosan igénylik az önálló szóbeli kifejezés 

képességét. A másik, a valóban passziv tanuló esetében jól 

bevált megoldás, hogy ő legyen egy probléma megoldásának 

bevezetője, s az 6 feladata legyen a megoldás vitájának fi-

gyelemmel kisérése, majd összefoglalása. Az b esetében nem 

szabad soha elmulasztani igéretünk beváltását, ha például 

hiányosan vezetett füzetében a pótlás ellenőrzését jelezzük, 

azt minden esetben meg is kell tennünk. 

Hetedik problémai Mennyiben biztositott a történelmi 

fogalmak kialakulása, tisztán látása? 

Ebben a kérdésben tulajdonképpen egy másik ellenvetés 

rejlik megfogalmazatlanul: a tanár magyarázatában, a tankönyv 
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szövegében helyesen használja az egyes fogalmai, "tiszta" 

fogalmakat közöl. A tanulók a vitában nem egyszer használják 

hibásan, hiányosan az egyes fogalmakat, nem helytelen-e en-

gedni, hogy a tanitási órán hibás, hiányos, rosszul értel-

mezett megfogalmazások hangozzanak el, nem eredményezi ez 

a hibás megfogalmazás rögzülését? 

Alapelveink konzekvenciáját a tapasztalat is alátámasz-

totta a fogalmak a folyamatos akalmazás során alakulnak, gaz-

dagodnak, csiszolódnak. A tanitási órán folyó vitában kide-

rül a fogalmak nem megfelelő használata, s ez a fődolog, hi-

szen ha nem derül ki, hogy egy bizonyos fogalom a tanuló 

számára nem világos, vagy éppen félreérti, akkor korrekció-

jára, fejlesztésére sem nyilik lehetőség. 

Az alapvetően reproduktiv tanulási eljárás a fogalmaknak 

csak meghatározott alkalmazási módját teszi lehetővé, olykor 

definició formájában. Már korábbi pedagógiai pszichológiai 

kisérletek is kimutatták, hogy egy fogalom definiciójának 

ismerete még korántsem jelenti annak alkalmazási képességét is. 

Az alkalmazás képessége pedig csak produktiv tevékenységgel 

alakitható ki. Saját vizsgálatainkban hagyományosan és vita-

módszerrel tanulók fogalom-használattal kapcsolatos munkáját 

összehasonlitva azt tapasztaltuk, hogy a hagyományos módon 

tanulók szó szerint azonos definicióval hatúroztak meg egy-egy 

fontos fogalmat, a megfogalmazás megegyezett a tankönyv meg-

felelő azon dgaszövegrészével, ahol a fogalom először elő-

fordult. A vita-módszerrel tanuló gyerekek válaszaiban ilyen 

megegyezést nem találtunk, az egyes fogalmakat önálló meg-

határozással és a tankönyv különböző helyeiről vett példákkal 

magyarázták. 
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Nyolcadik probléma: A tanuló az órán sokféle választ 

hall, nem mind helyes - nem okoz-e ez zavart a lényeg 

megértésében, a helyes válasz kialakitásában? 

Elvileg egyetlen helytelen elhangzott mondat nem ma-

radhat kritika és korrekció  nélkül. A tanár irányitó te-

vékenységében egyik fontos feladat, hogy ne hagyjon két-

séget egy-egy állitás helyes vagy helytelen volta felől. 

Nem minden esetben maga végzi el a birá1atot, sőt egyre 

inkább a tanulóktól várj, el társaik állitásának részle-

tesen megindokolt kritikáját. 

Kezdetben a tanulók az elhangzottak közvetlen helyes-

ségére vonatkozóan nyernek értesülést - tehát, hogy az 

állitás abban a megfogalmazásban helyes-e vagy sem -, 

később már általánosabbta tartalmi értékelés is elegendő. 

Igy az 5. osztályos tanuló még hibásnak vélheti saját 

válaszát - noha az helyes - mert másképpen, más szempont 

alapján fogalmazta meg, mint amit a tanár helyesnek i-

télt. A tanulótárs véleményének megitélésében tehát fon-

tos mozzanat a formai különbözőség mögötti tartalmi a- 

zonosság, hasonlóság felismerése. 

A fenti kérdésben megfogalmazott problémához hasonló, 

de ennél sokkal valóságosabb a különféle és különféle-

képpen helyes vélemények közti eligazodás képességének 

kialakitása. A tanár irányitásának az egyes megoldásokban 

rejlő helyes mozzanatokat kell megerősitenie anélkül, 

hogy az egyéni vélemények uniformizálására törekednék. 

Kilencedik probléma: A hagyományos eljárásban a ta- 
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nulóknak nem egyedül kell egy teljesen uj témával megbir-

kózniok, hanem a tanár azt valamiképpen ismerőssé teszi 

számukra. A vita-módszerben a tanulók az egyéni felkészü-

lés során találkoznak az uj anyaggal, igy képesek-e elő-

ző ismereteikhez szervesen és helyesen illeszteni az aja-

kat? 

Az uj anyag különbözőképpen uj. Egy-egy nagy téma-

egységen belül az ujdonság olyan mértékű, amely egyálta-

lán nem haladja meg a tanulók erejét. A tanitási óra be-

vezető részében külön a felkészüléssel kapcsolatos prob-

lémák közös megbeszélésére szánt néhány perc tapasztala-

tai is ezt mutatják: 

A nagyobb témaegység első fejezete valóban uj lehet 

a tanulók számára, hiszen a tankönyvek felváltvá tartal-

mazzák a magyar és világtörténelemről szóló nagy fejeze-

teket, s ezek váltásánál valóban szükséges az önálló is-

meretszerzés talaját megteremteni. Erre szolgálnak az 

un. bevezető órák, amelyek kötetlenebb formában készitik 

elő az uj korszak, vagy történelmi helyszin megismerését. 

A fenti, inkább gyakorlati jellegü megállapitásoknál 

lényegesen fontosabb azonban az elvi különbségek a ha-

gyományos eljárás és a vita-módszer ismeretszerzési és 

feldolgozási sorrendjében. Tul a már többször hangsulyo-

zott produktivitás és önálló véleményalkotás elvén igen 

lényeges a tanitási 6ra tartalmi egységének elve. A vita-

módszerben az 6ra első percétől az utolsóig egy tankönyvi 

fejezet problémáinak megoldása zajlik, mig a hagyományos 

tanitási órán a számonkérés egy előbbi témához kapcsolódik, 
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majd az uj anyag közlése következik. 

Hasonlóan fontos szempont a tanulói tevékenység 

eredményességének figyelembevétele. A vita-módszer-

ben az ismeretek minél helyesebb, szinesebb átadásá-

nál lényegesen fogtosabbnak tartjuk annak megnyilvá-

nulását, hogy ezek az ismeretek hogyan rendeződnek a 

tanuló tudásának rendszerében, hogyan képes azokat 

az egyes problémák megoldásában alkalmazni. Ezértte- 

lik a tanitási óra egésze ill. tulnyomó része a tanu- 

16k tevékenységével, az ismeretek alkalmazásának fázi-

sával. A hagyományos számonkérési formák alapvetően a 

helyes és helytelen megoldások kategóriáit ismeri, az 

ezeken belüli fokozatok egyszerüen idő hiányában nem 

kerülnek felszinre, pedig éppen ezek a fokozatok tar-

talmazzák a tanulók egyéni gondolatmenetét, megoldás-

módját. 

Tizedik probléma: Hogyan érvényesül a nevelési cél 

a tanitási órán? 

A kérdésben rejtetten egy aggály is meghuzódik: ha 

a tanár adja elő az uj anyagot, akkor olyan eszközök- 

höz, fogásokhoz folyamodik, amelyek meggyőződése szerint 

az általa kitüzött nevelési feladat, ill. a kivánt ér-

zelmek felkeltését jelentik. Ha viszont a tanuló az uj 

anyaggal először önálló munka során találkozik, az órára 

egyénileg készül fel, akkor az érzelmi hatás felkeltésé-

nek ez a lehetősége elmarad. Vagy másképpen megfogalmaz-

va ez a probléma ugy hangzik, illetve hangzott el már 

./ . 



— 111 — 

néhány értekezleten, hogy a tanár pl. Kossuthról tanit-

va megfelelő érzelmi töltéssel elmondja Kossuth egyik 

lelkesitó beszédét, s ezzel tartja elértnek a megfelelő 

érzelmi hatást. 

Mindenekelőtt el kell döntenünk, milyen érzelmi ha-

tást kivánunk kiváltani a történelem - és más tárgyak - 

tanitása-tanulása folyamán. A tanuló érezze . azt, amit 

- hogy a fenti példánál maradjunk - Kossuth egyik hall-

gatója érzett, vagy pedig egy adott történelmi problémá-

val kapcsolatos állásfoglalását kiséijé, szinezzék o-

lyan érzelmi effektusok, amelyeket az eltelt idő és a 

korszerű történelemszemlélet indokol. Ez utóbbi válto-

zat mellett kell döntenünk, hiszen a történelem első-

sorban az értelmi tevékenységet igénybevevő tárgy, s az 

érzelmek fejlesztése elengedhetetlen, de mégsem elsőd-

leges. 

Az érzelmek fejlesztésére is érvényes a produktivi-

tás elve. Általános és alapvető módja a tanulók érzelmi 

fejlődésének, saját produktív tevékenységük, melynek 

igen fontos mozzanata az önálló vélemény kialakitása, 

majd megvédése a vitában. Ez a tevékenységsor érzelmek 

nélkül nem játszódhat le, de ezek az érzelmek soha nem 

reprodukált érzelmek. Ha éppen Kossuthról tanulva a ta-

nuló a kor problémáinak megoldásán töprengve felfedezi 

a beszéd aktualitását és maga is azok érzelmi hatása 

alá kerül, akkor ez is produktív érzelmi hatás. 

Kétségkivül vannak még hívei az érzelmi nevelés 

"láng gyul a lángtól" elvének és gyakorlatának. Tekin- 

./ . 



- 112 - 

tettel arra, hogy ez a terület a pedagógiai gyakorlat 

kényes kérdéseihez tartozik, még nem sikerült rendsze-

res elemzés tárgyává tenni a különféle tanári érzelem-

felkeltő megnyilvánulások hatását. Az azonban széles 

körű tapasztalat, hogy az érzelmi nevelésnek ez a ro-

mantikus és eléggé elavult felfogása - eltekintve a 

valódi szinészi, előadói képességekkel rendelkező pe-

dagógusok elenyésző csekély hányadától - a gyakorlatban 

általában inadekvált hatást kelt. Ez jelenti azt is, 

hogy a tanulók tanáruk előadói pátoszával kapcsolatban 

nyilvánitanak véleményt és ezzel együtt érzelmeket. 

Igen gyakran igy éppen a tervezettel ellenkező előjelű 

nevelési hatás jön létre. 

Ezzel a felsorolással csupán a főbb problémafelve-

téseket mutattuk be. További kutatások szükségesek ah-

hoz, hogy a tanitási órák nevelési hatékonyságát növel-

hessük és az ehhez szükséges pedagógiai eljárások tu-

datos alkalmazásához hozzájárulhassunk. 
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7.X1  A vita-módszerrel kapcsolatos további eredményekről 

feladatokról  

A történelem tantárgy felső tagozatos tanitásában ki-

dolgozott, majd ugyanezen tárgy középiskolai tanitásában, 

valamint az irodalom középiskolai és felső tagozatos ta-

nitásában adaptált tanitási-tanulási módszer pszichológi-

ai elvek alapján felépitett és-pedagógiai eszközökkel meg-

valósitott kisérleti munka eredménye. A vita-módszer köz-

vetlen kidolgozására irányuló munkálatok az 1963-64. tan-

évben kezdődtek, a következő - 1964-65. és 1965-66. - ta-

névekben pedig lezajlott az előkisérlet és megtörtént a 

kisérleti eljárás első formájának kialakítása. Az 1966-67. 

tanévben lépett 5, osztályba az a tanulócsoport, amelynek 

munkáját 8 éven keresztül kisértük figyelemmel egészen az 

érettségi vizsgáig, sőt néhányuk további tevékenységéről 

is módunk van értesülést nyerni. 

A vitamódszer előkisérleti és kisérleti időszakának 

eredményeképpen rendelkezünk a tanulók irásos munkáival 

/a felkészülés, a tanitási órán készitett jegyzetek és a 

témazáró dolgozatok anyagai/; a tanitási órákról, majd 

az érettségi vizsgáról készitett magnetofon felvételekkel; 

pedagógusok által készitett statisztikai kimutatásokkal 

és a tapasztalataikról szóló beszámolókkal; pedagógus-

kollektivákban és pedagógia-elméleti szakemberek körében 

lezajlott viták magnetofon felvételeivel. Kutatásmetodi-

kai elveinkből adódóan csak a vita-módszerben nyujtott 

teljesitmények adataival dolgozunk. 

A kisérleti munka egyik folyamatos szála a viták 
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alapját szolgáltató problémák megfogalmazása, kipróbálá-

sa korrekciója volt. E munka eredményeképpen született 

meg a történelem tantárgy tarvitása-tanulása segitésére 

a nyolc év anyagát problémák formájában megfogalmazó 

kérdéssorozat. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján gyakran változ-

tattunk a kérdések megfogalmazásán, sorrendjén, valamint 

mennyiségén is. 

A vita-módszerrel kapcsolatos kisérleti munka néhány 

eredményét már megjelentettük - ezek adatait az iroda-

lomjegyzék tartalmazza -, vizsgálataink java részének 

feldolgozása folyamatban van, s elkészült már néhány 

rész-tanulmány kézirata is.  A következőkben rövid kivo-

natban ismertetjük e még nem publikált tanulmányok főbb 

megállapitásait. 

A./ Vizsgálat a vita-módszerrel és hagyományosan ta-

nuló 5. osztályos tanulók egy történelmi fogalmának ter-

jedelmére. A vizsgálatot nem a vita-módszer kidolgozói 

kezdeményezték; , a vizsgálat körzetében illetékes oktatás-

ügyi szervek tanév végi felmérést végeztek, s e célból 

feladatlapot állitottak össze. A munka fakultativ jelle-

gű volt, elvégezték a kisérletben résztvevő és hagyomá-

nyosan dolgozó tanulócsoportokban is. 

A feladatok általában reproduktiv jellegüek voltak, 

felsorolást, felidézést, kiegészitést igényeltek. Egy 

.kérdés azonban módot adott produktiv értelmi tevékenység-

re, gondolkodásra is: "Miért nem volt osztályharc az ős-

közösségben?" A kérdés megoldására 4 perc időt irt elő 
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az instrukció. A megadott időkeret a feldolgozás szem-

pontjából előnyös, mert a felhasznált idő ilyenformán 

konstansként kezelhető. Nem teszi lehetővé viszont minden 

tanuló abban a pillanatban lehetséges maximális teljesit-

ményének megismerését. 

A feldolgozás első megállapitása a tanulók irásos 

munkájának mennyiségi viszonyaira vonatkozott. A kisér-

leti osztályokban egy tanuló a 4 perc alatt átlagosan 

4,2 mondatot irt, mig a hagyományos osztályban ugyaneny-

nyi idő alatt egy tanuló átlag 1,7 mondatot. A kisérleti 

osztály tanulói válaszukban kétszer annyi szót használ- 

tak, mint a hagyományos osztály tanulói. A kisérleti osz-

tályban tehát mindenképpen többet irtak azonos idő alatt, 

de mondataik rövidebbek voltak mint a hagyományos osz-

tályban /kisérleti: 8,6 szó/mondat, hagyományos: 11 szó/ 

/mondat/. Mindezek alapján igen valászinünek tarthatjuk, 

hogy a kisérleti osztályban a rendszeres jegyzetelés fej-

lesztOtte az irás képességét, s ennek egyik jellemzőjét, 

az irás sebességét is. 

E vizsgálat legfontosabb megállapitásának azonban az 

irásbeli munkák minőségi különbségére mutatót tartjuk. 

Ha azonban mennyiségi és minőségi mutatókat vizsgá-

lunk, már lényeges különbségekre bukkanunk. Az azonos idő 

/4 perc/ alatt leirt mondatok száma a kisérleti osztály-

ban /a továbbiakban 5k/ 136, mig a hagyományos osztály-

ban /5h/ összesen 54 mondatot írtak le a tanulók. A tanu-

lók létszáma mindkét osztályban véletlenül 32-32 fő. Az 

5k osztályban a 136 mondat 1172 szót tartalmazott, tehát 
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egy-egy mondatot 8,6 szó alkot. Az 5h osztályban az 54 

mondat 6o4 szót tartalmazott, tehát egy-egy mondat 11 

szót. Az 5k osztály szókincse 17o szó, az 5h osztályé 

117./A szókincset nem befolyásolják a kötőszavak, néve-

lők, a tehát, szóval jellegű töltelékszavak./ 

5h 5k 

mondatok száma 54 136 

szavak száma 6o4 1172 

szókincs 117 17o 

Az 5k osztályban egy tanuló átlagosan 4,2 mondatot 

irt le, mig az 5h osztályban ugyanezen idő alatt egy ta-

nuló átlagosan 1,7 mondatot irt. Mindebből megállapithat-

juk, hogy az 5k osztály 2,5-ször több mondatában 2-szer 

több szót irt, a szókincsük is 1,5-szer több mint az 5h 

osztályé. 

Vizsgáltuk az egyes válaszok tartalmi felépitését is. 

Alapul vettünk egy - a tanulók helyes válaszaiból szak-

tanár által összeállitott - helyes választ, amely az elő-

forduló összes helyes mozzanatot tartalmazta. Megállapi-

tottuk ebből, hogy a jó válasz összesen hét elemet tar-

talmazhat. Ezek a következők: 

I. A termelőeszközök fejlettsége 

II. Közös munka 

III:Közös, egyenlő elosztás 

IV. Felesleg hiánya 

V. Vagyon nincs 

VI. Magántulajdon nincs 

VII.Egyenlőség a közösség tagjai között 
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A felsorolt elemek közül az 5h osztályban általában 

2,34-et használtak A tanul6k, az 5k osztályban pedig 

3,16-ot. 

elem 5h 5k 

I.  2 7 

II.  22 26 

III.  16 28 

IV.  8 12 

V.  4 3 

VI.  1 1 

VII.  22 24 

75 lol 

Az 5k osztályban 6 tanuló használt fel 5 elemet, mig 

az 5h osztályban a legtartalmasabb dolgozatok /ugyancsak 

6 db/ 4-4 elemet használnak. Az 5h osztályban készült 

munkákban legjellemzőbb a két elemből 6116, 11 tanuló 

irt ilyen dolgozatot. Az 5k osztályban 13 tanuló dolgo-

zata tartalmaz 13 elemet. /Csak a teljesség kedvéért em- 

litjük meg, hogy feldolgoztuk a hibákat tévedéseket, vala-

mint a felhasznált ismeret-elemek relációit is./ 

A vizsgálat tapasztalatait összefoglalva tehát meg-

állapithatjuk, hogy a kisérleti osztályba járó tanulók 

érvelésében menzhiségileg is több adat, tény, összefüggés 

szerepel, mint a "kontroll" osztály munkájában. Alapve-

tő jelentőségűnek tartjuk a két osztály válaszadása gyüj-

tőterülete közti eltérést. A hagyományosan tanuló osztály 

válaszai szinte kizárólag abból a szövegkörnyezetből 

./. 
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származnak, amelyre a kérdés - szerintük - elsősorban 

vonatkozik: a 6. és 11. fejezetből. A kisérleti osztály 

tanulói érvelésükben, illusztráló példáiban az addig 

tanult csaknem teljes ismeretanyag szerepel. 

B./ A partizán fogalmának fejlődése 8. osztályos  ta-

nulók teli esitményében. A legfontosabb kérdésekkel, prob-

lémákkal a-tanulók három alkalommal találkoznak: az óra 

előtti felkészülés során, az órán folyó vitában és a té-

mazáró alkalmával. A tanulók irásbeli és szóbeli produk-

cióinak módszeres gyiijtése lehetőséget ad néhány probléma 

megoldásának, a megoldás alakulásának nyomon követésére. 

A második világháboru eseményeiről szóló egységben a 

tankönyv 3o. fejezete sz61 az ellenállási mozgalmakról, 

az erre vonatkozó kérdésmegválaszolását követtük végig. 

A feldolgozás érdekében egy szempontot választottunk ki: 

ugy véljük, hogy fogalom alkalmazásának körét mérhetjük 

a fogalom szüle köréhez tartozó, az adott szövegben elő-

forduló szóösszetételekkel, kifejezés-variációkkal. 

A tankönyv 3o. fejezetében a "partizán" szó 14 variá-

ciója fordul elő 16 esetben. Az osztály-vitáról szóló mag-

netofon-felvételen a szó 34 variációja szerepel 39 eset-

ben /a vita során tehát csak öt variációt ismételtek/. 

Az összefoglaló dolgozatban pedig 59 variáció fordul elő 

73 esetben. 

variációk száma előfordulás 

tankönyv 14 16 

o osztály-vita 34 39 

témazáró 59 73 

./. 
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Az adatok azt a következtetést engedik leszűrni, 

hogy a problémák előzetes megoldása során a tanulók 

egyfelől értékesitik korábbi ismereteiket, másfelől pedig 

a tankönyv mellett más ismeretforrást is aktivan használ-

nak. Ez indokolja, hogy a vitában a fogalom közel három-

szor annyi variációja kerül elő, mint a tankönyvben. 

Joggal tételezhetjűk fel azonban, hogy ez az arány a va-

lóságban még "jobb", hiszen a vitában nem minden tanuló 

jut szóhoz, s a témazáró dolgozatban felszinre kerülnek 

azok a fogalom-variációk is, amelyek a vitában nem hang-

zottak el. 

Annak ellenére, hogy ' a fenti adatok mind a fogalom-

variációk, mind pedig előfordulásuk számában egyértelmű 

gyarapodást mutatnak, vannak olyan variációk is, amelyek 

elmaradnak. Éppen ezért szükséges a variációk megőrzésé-

nek ill. elmaradásának közelebbi vizsgálata is. 

tankönyv+vita 

tk+vita+témazárd 

vita+témazáró 

tankönyv+témazáró 

A tankönyv és a vitáról szóló magnetofon felvétel 

összevetéséből kiderült, hogy a vitában csak 6 fogalom-

variáció származott a tankönyvből. Két olyan variációt 

találtunk, amely egyaránt szerepel a tankönyvben, a vi-

tában és a témazáróban, s csupán egyet, amely a tankönyv-

ben szerepel, s csak a témazáróban kerül először elő. 

variációk 
száma 

előfordulás 

6 8 

2 2 

23 36 

1 1 

./ . 
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Ha  azonban  a vitában és a témazáróban előforduló azonos 

variációkat vesszük szemügyre, azt látjuk, hogy 23  van- 
4 

áció - melyek a vitában ujként hangzottak el - bukkan 

fel a témazáró dolgozatokban. 

Ezek az adatok már egyetlen fogalom vizsgálatában 

is igazolni látszanak azt a megállapitásunkat, miszerint 

a tanulók véleménye gyakorolja a legmélyebb és legmara-

dandóbb hatást társaikra, sokkal jelentősebbet annál, 

amit a tankönyv és általában a pedagógus, a felnőttek. 

C./ A tanár-tanulóközösség viszonyának alakulása a 

vita-módszerben.  A tanár-tanulóközösség viszony alakulá-

sának vizsgálatához rendelkezésünkre állnak a tanitási 

órákon készült magnetofon-felvételek /az összehasonlitás 

kedvéért hagyományos tanitási órákról is készitettünk 

fdlvételeket/; tanitási órákon készitett jegyzőkönyvek, 

melyek szórványosan még metakommvnikativ jelzéseket is 

rögzitenek; szakfelügyelői vélemények. 

Kiindulásként azt kellett megállapitanunk, hogy a 

vita-módszer gyakorlata hogyan valósitja meg a kisérleti 

munka megkezdésekor kialakitott, a tanár-diák kapcsolat-

ra vonatkozó elképzeléseinket. Tekintettel arra, hogy e 

kapcsolat kiépitője és fejlesztője a pedagógus, ezért 

elsősorban az ő szerepét, tevékenységének körét és jel-

legét szükséges tisztázni. 

A vita-módszer célrendszere demokratikusan vezető, 

irányitó tanári magatartást tételez fel. Ennek megvalósi-

tásához nyujt alapot a kérdéssorozat, amely egész tanév-

re kidolgozott, és amelyet minden tanuló a tanév elején 

./• 
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már megkap; tehát a tevékenységrendszerek előreláthatők 

ill. hosszu távon előre megtervezhetők. A tevékenység 

eredményének, a teljesitménynek mérése, elbirálása di-

cséret-rendszerrel történik /tehát a j6 teljesitmény 

pozitiv megerősitést nyer, mig a gyenge, hibás teljesit-

mény nem büntetést, hanem a dicséret elmaradását vonja 

maga után/. 

A pedagógus "szerepe" - ellentétben a hagyományos 

követelő, itélkező, ismeretközlő funkcióval - irányitó 

tevékenységben valósul meg. 

Azt is megállapitottuk, hogy a vita-módszerrel és a 

hagyományos módon vezetett tanitási órák időbeosztása, 

az órán lezajló tevékengségek aránya között olyan jelen-

tős eltérés mutatható ki, amely már minőségi különbséget 

is jellemez. A vita-módszer szimmetrikus kommunikációs 

folyamat, erőteljes promotiv jelleggel./A hagyományos 

módszerben ennek ellenkezőjét találtuk: a kommunikációs 

folyamat aszimmetrikus, mégpedig a pedagógusé a nagyobbik 

"része", és nem tartalmaz elégséges cselekvésre, állás-

foglalásra felszólit6 jellemzőt./ A vita-módszer tehát 

mind lehetőségében mind pedig megvalósulásában az "egyen-

rangu" tanár-tanulóközösség kapcsolat kialakulására nyujt 

módot a "felettes-beosztott" jellegű hagyományos viszony 

helyett. 
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