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I. BEVEZETÉS 

1.1 A témaválasztás indoklása 

Változó világunkban - a tudományos-technikai forradalom 

időszakában - a tudományágak területón bekövetkezett ós folya-

matban lövő fejlődős ugrásszemien megnövelte az alkotó munká-

hoz szükséges információk mennyiségét ós minőségét. Ez a körül-

mény új feladatok megoldása elé állította az oktató-nevelő mun-

kát is.  Az  új feladatok megfogalmazódása társadalmi igény szin-

ten jelentkezett, hiszen közgazdaságilag bizonyított tény, hogy 

a világviszonylatban tapasztalható, gazdasági fejlődősben beái:• 

lott törős oka - természetesen több más tényező mellett - a szak-

mai képzés nem kielégítő színvonala. 

Az  oktatással szemben támasztott fokozott igényeknek okta-

tási rendszerünk csak úby tud kielégítően megfelelni, ha mind 

tartalmában, mind módszereiben, eszközeiben jelentős mértékben 

fejlődős következik be. 
Az 1972. június 15-1 MSZMP KB határozat "Az állami oktatás 

helyzetéről ós fejlesztősének feladatairól"  a következőképpen 

fogalmaz: "Köznevelősünket iskolarendszerünk jelenlegi szerveze-
ti kereteink megtartásával kell továbbfejleszteniink: az iskola 

belső életót, az oktatás-nevelés tartalmát ós módszereit kell 
korszerüsítenünk". /1/ 

Hazánkban is érvényes tehát az általános ós a szakmai kép-

zős területón egyaránt jelentkező követelmény, hogy a rohamosan 
növekvő szükséglet ós a lassabban bővülő lehetőségek rendszerón 
belül kell megoldani az oktató-nevelő munka hatékonyabbá, kor-
szorübbó tételét. 

Dolgozatomban azt a célt tűztem magam elé, hogy szűkebb 

szakterületemen a szakmai /műszaki/ képzés vonatkozásában próbál-
jam az oktató munka hatékonyságnövelő eljárásai közül a szemlól-
tetóst ós a szemléltetéssel kapcsolatos didaktikai, eszközdidak-

tikai, valamint gazdaságossági kérdéseket részletesebben megvizs- 



gálni. Igyekeztem a szemléltetéssel kapcsolatos hazai ismeretei-

met, amelyek gyakorló mérnöki ás mUszaki pedagógiai tevékenysé-

gem, valamint szakmai vezető szakfelUgyelóként végzett munkám 

során gyűjtöttem, összekapcsolni az USA-ban, NSZK-ban, Angliában 

és Franciaországban, tehát néhány fejlett tőkés országban tett 

személyes látogatásom és szakirodalmi információim tapasztatatai-

val. 

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mntld-

jak néhány szakembernek, kollégának, akiknek támogatása jelentős 

mórtékben segítette dolgozatom összeállítását. 

Mindenekelőtt Dr. Ágoston György tanszékvezető egyetemi ta-

nárnak, a neveléstudományok doktorának, szeretném megköszönni a 

botvázlat beadásától a dolgozat elkészüléséig tartó figyelmét 

óa írtékes tanácsait, amelyek irányadóak voltak egész munkám 

során. 
A kutatási módszerek vonatkozásában hasznos tanácsot kap-

tam dr. Biszterszky Elemér egyetemi adjunktustól és dr. Szües Pái 
kollégától az OOK főigazgatóhelyettesától. 

A pedagógiai kísérlet előkészítését szolgáló méréses J•11e-

gif munkákban, valamint a szakmai felügyeleti tapasztalatok érté-

kelésében kapott sejítséget szeretném megköszönni Simon Béláné 
és dr. Varsányi Zoltán vezető szakfelügyelőnek. 

A szakirodalom és dokumentációk vonatkozásában kaptam segít-

séget dr. Illós Lajosné kandidátustál, az OPKM osztályvezetőjé-
től, olyet ezúton is köszönök. 

megül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani 
a Paliiii Tanács VB. MUvelődésUgyi Főosztály Szakoktatási Osz-
tályának és személy szerint Kálmán László osztályvezetőnek 

- akinek erkölcsi és anyagi támogatása tette lehetővé azt a 

fővárosra kiterjedő szakoktatási eszközfejlesztési munkát, amely-

ről dolgozatomban később beszámolok -, és Murányi Pál FPI 

igazgatóhelyettesének - a szakmai szakfelügyelet vezetőjének -, 
akinek munkatársaként dolgozva hasznos és átfogó ismereteket 
szereztem a hazai szakoktatás egészéről. 



1.2 Sivotázisek  

Dolgozatod összeállítását megelőzően vizsgálódásaimat 

három kiemelten fontosnak tartott téma köré csoportosítottam, 
melyek egyben mint kutatási hipotézisek fogalmazódtak meg. 

1. Feltételezhető, hogy a fejlett nyugati tőkés orszá-
gokban folyó szemléltető eszköz /közlósi eszköz/ ku-
tatások, fejlesztések, gyártási és alkalmazási ered-
mények a hazai műszaki közép- 45 felsőfokú oktatás 
számára is hasznos információtartalommal rendelkez-
nek. 

2. Feltételezhető, hogy a hazai középfokú műszaki okta-
tásban jelentős caonnyisógti kihasználatlan ötlet, ener-
gia, lehetőség található, amellyel az oktató-nevelő 
munka hatékonysága növelhető lenne. 

3. Bizonyítható-e az úgynevezett komplex műszaki szem-
léltető oszközrendszer/ek/ eredményes alkalmazása a 
tanítás-tanulás folyamatában? 

1.3 A kutatás során alkalmazott módszerek 

- Elméleti analízis 
A témához kapcsolódó eredeti külföldi ós hazai szak- 
irodalom áttekintése és kritikai felhasználása. 

- Személyes tapasztalatok feldolgozása 
Dolgozatomban hat éves szaktanári, majd az azt követő 
négyéves vezető szakfelügyelői tevékenységem során szer-
zett tapasztalatokat, valamint a felsorolt nyugati tó-
kés országokban /USA, NSZK, Anglia, Franciaország/ tett 
látogatásaim során gyiijtött a témával kapcsolatos infori-
mációkat foglalom össze. 

- Pedagógiai kísérlet 
- A pedagógiai kísérlet alanyainak kiválasztása /kót tan- 

évben végzett tanulói teljesítménymérések eredményeként/. 
- A pedagógiai kísérlet tárgyát képező komplex szemléltető 

eszközrendszer kifejlesztése. 



- A termószetes kétcsoportos kísérlet előkészítése. 
- A kísérleti alanyok kiinduló tudásszint mérése miisza-

ki intelligencia /Marburgi/ teszttel és alap műszaki 
%es zttol. 

- Az eszktizrondszer kísérleti kipróbálása két iskolában 

kísérleti és kontrollosztályokkal. 
- A kísérletben réeztvett tanulók teljesítménymérése mé-

rőlapokkal. 
- A kísérlet kiértékelése. 
- A kutatás eredményeinek kritikai értékelése, ktivetkez-

tetós©k. 



1I. A TANITÁS-TANULÉIS FOLYAMAT ELEMZÉSE, KAPCSOLATA A SZEMLÉL. 
TETgSSEL 

Az iskolarendszeri) képzésben a dokumentumokban meghatáro-

zott ismeretanyag feldolgozása folyamat eredményeként történik. 

E folyamat komplexitásának kifejezésére hazánkban, de 

nemzetközi irodalomban is a legelterjedtebben a tanítás-tanulás 

folyamat kifejezést használjuk. Ez a meghatározás magában foglal-
ja a pedagógus szervező, irányító, ellenőrző munkájától kezdve a 

a tanulók aktív ismeretelsajátító tevókonysógéig az oktatási fo-
lyamat egész szerves kapcsolatrendszereit. 

Nagyon lőnyeges a folyamat kifejezés, amely utal a tevé-

kenységi rendszer-egymással bonyolult kölcsönhatásban levő lán-

colatára, az iskolai és az otthoni tanulásra. 

A megfogalmazásban szerepel, hogy rs folyamat kétoldalú, 
amelyben egyfelől a tanár, másfolt a tanuló tevékenysége  képez 

célirányos egységet.  
3sszefoglalóan elmondható, hogy a tanítás-tanulás folya-

mata csak az objektív társadalmi, pedagógiai ős pszichológiai té-
nyezőket figyelembe véve vezet eredményre. 

2 .1 A tanítás-tanulás folyamat helye a didaktikában és a ne-
neveléstudományban 

A tanítás-tanulás folyamat szerves részét képezi a didak-
tikának. A didaktika által felvetett mit tanítsunk  és hogyan ta-
n% fő  kérdések közül a "hogyan" kérdéscsoporttal foglalkozik. 

A tanítás-tanulás folyamat a didaktika részeként a neve-
léstudomány vizsgálódási körébe tartozik. Szoros kapcsolatban 
van a neveléstudomány segéd ős határtudományaival, vagyis a gene-
tikával, anatómiával, fiziológiával, pszichológiával, valamint a 

nevelés lólektannal, nevelés szociológiával, olctatásgazdaságtannal, 

újabban pedig a matematikával ős a kibernetikával. /2/ 
A tanítás-tanulás folyamatának vizsgálatakor alkalmaznunk 

kell a nevelóstudományok egészére igaz filozófiai és módszertani 



Az ismeretek feldolgozása a 
tanár és a tanulók közös te-
vékenysigének különféle for- 

máiban 

Az ismeretközlés 
módszerei 

A tanulók önálló 
munkájának modsze - 

rei 

szempontból fontos alaptudományokat ős segódtudományokat, 0185- 
sorban a dialektikus és történelmi aterializwust ős annak álta-
lános módszerét a dialektikát. A folyamat vizsgálatakor figye-

lemmel kell lennünk a logika, a marxista-leninista ismeretelmé-

let, az etika, az esztétika, a tudományos szocializmus ós a po-

litikai gazdaságtan ezideig feltárt eredményeire, törvónyszeríi-

sógeire. /2/ 

2.2 A tanítás-tanulás folyamat során alkalmazott módszerek 
ős a szemléltetős kapcsolata  

A T-T folyamatban alkalmazott  módszerek  elméletileg vég-
telen számúnak tekinthetők, így találni kellett olyan alapformá-

kat, amelyek kiíró ezen módszerek csoportosíthatók. A hazai peda-

gógiai szakirodalomban /3/ /Szókelynó-Szokolszky: Didaktika/ a 

módszerek alapvetően hármas csoportosítását találhatjuk. 

A tanítás-tanulós módszerei 

1. ábra 

A fentebb közölt hármas csoportosításban tulajdonképpen 

a történelmileg kialakult valamennyi didaktikai eljárás besorol-

ható. Természetesen a hármas tagozódás igen nagymórtókii általá-
nosítás eredményeként jött létre, így egy-egy csoporton belül to-

vábbi rendszerezősekre volna lehetőség. A hármas rendszernek azon-

ban éppen az a nagy előnye, hogy egyaránt alkalmazható a primitív 
társadalmak didaktikai elvárásrendszeréből a legmodernebb, kiber-
netikai pedagógia módszereinek csoportosítására, Usszefoglalására. 



Az ismeretközlés módszerei 

TV. monitoron sugárzott 
ismeretanyag 

Individuális vagy kváziindi-
viduális  oktató  program 

Hang, kép, Szin, stb. 

Egy kibernetikai eszközökkel létrehozott oktatóprogram-
ban a fenti hármas tagozódást a következőképpen találjuk meg: 

A tanítás-tanulás módszerei 	1 

Azismeretek fe ldolgozása 

- / tanár- tanuló/ - 

Programozott részfeladatok 
amelynél a tanuld az oktató-
géppel vagyis a program-
mal halad előre (tanár) 

A tanulók önálló munkái-
nak módszerei  

A programban közölt isme-
retanyag elsajótitását el-
lenörzó Önálló tanulói fe • 

!adatok 

/ gyakorlás,konst ruálós/ 

2. ábra 

Érzékelhető tehát, hogy tulajdonképpen egy oktató prog-
ram is a tanítás-tanulás folyamat hármas alapformájára épül tel 

azzal a különbséggel, hogy a tanár szerepét az előre betáplált pro 
program képviseli. Az oktató program annál tökéletesebb, minél 
inkább megközelíti azt a valóságos állapotot, amelyet egy jó szak-
mai és módszertani felkészültséggel rendelkező tanár egy bizonyos 

tanuló egyéni adottságaihoz alkalmazkodva követ oktató munkája 
során. 

A továbbiakban megpróbálom a tanításútanulás módszereinek 
az 1. ábrán látható hármas csoportját egy kissé bővebben kifej-
teni .  Fontosnak ítélhető ez azért, mart a kifejtósben találhat-
juk mag a szemléltetést, illetve a későbbiekben részletesebben 
tárgyalásra kerülő kiízlési eszközöket. A  tanítás--tanulás folya-
mat során alkalmazott módszercsoport első tagja: az ismeretközlés , 

módszerei.  
E nagyon fontos módszertani gyüjtőfogalmat további cso-

portokra lehet  bontani, úgy mint szóbeli ismeretközlés és szem-
léltetés. 1,1agyon fontos hangsúlyozni, bogy itt nem valaaifóle 
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mereven elválasztott, elhatárolt csoportról van szó, hiszen a 

szemléltetés egészét élő vagy rögzített formában át meg átszö-

vi a szóbeli ismeretközlés is. Mégis, hogy valamilyen rendszer-

be foglalhassuk a szemléltetést, a szóbeli ismeretközléstől kü-

lön gyüjtőfogalomként tüntettem fel a 3. ábrán. A közvetlen és 

közvetett szemléltetés utal arra, hogy a tárgyak, jelenségek, 

folyamatok külső képét vagy belső lényegét akarjuk szemléltetni. 

Az ismeretközlés mödszerei 

 

r 

I 

 

  

I Szóbeli ismeretközlés Szemléltetés 

 

1 

Leirós 
Elbeszélés 
Magyarázat 
Előadás 

   

Közvetlen 
(külső kép) 

 

Közvetett 
(belső lényeg) 

   

(Term észetbent 
	 1 	

Abrázoló 
 1 

Tárgyak 
Folyamatok 
Munkamüveletek 
Videó felvé telek 
Mozgófilmek 
Magnófelvételek 

Műszaki rajz 
Témák 
Grafikonok 
Irósvetitö fólia 
Diafilmek 
Videőfelvételek 
Mozgófilmek 
Magnófelvételek 

Modellek 
Makettek 
Metszetek 
Rajzok 
Képek 
Fényképek 
Vázlat 
Irósvetitö fólia 
Diafilmek 

-- 	 -- --J 

3. ábra 

A szemléltetési csoportosításban egyértelműen az informá-

cióhordozó, vagy információ tároló eszközöket /software/ tiintet-

tem fel. Ezen eszközök mellett feltétlenül szólni kell ezen in-

formációhordozók felhasználásához szükséges információközvetítő 

eszközökről /hardware/. 

Az információközvetítő eszközöket az alábbiakban sorolom fel: 

a/ Diavetítő /szalagos vagy keretes/. Vezérlését tekint- 

ve kézi vagy automatikus. /Diaporáma rendszerek./ 

b/ Irásvetítő; 
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c/ Epidiaszkóp; 

d/ Episzkóp; 

e/ Mikroprojektor; 

2. Mozgóképek vetítésére szolgáló berendezések /lehet hangos 

vagy néma/ 

a/ 16 mm-es vetíts; 

b/ 8 mm-es vetítő; 

c/ Super 8 mm-es vetítő; 

d/ Televízió - nyitott rendszerü, országos sugárzás, pl. 

iskolatelevízió adásai; 

- zárt rendszerű /zártláncú ZTV/ iskolán 

vagy körzeten belüli sugárzással. 

3. Auditív információkat közvetítő berendezések 

a/ Rádió - nyitott rendszerei, pl. iskolatádió adásai 

- zárt rendszerű pl. iskolán belüli vezetékes 

adások; 

b/ Magnetofonok /két- és többsávos/; 

c/ Lemezjátszók /több sebességgel/. 

4. Olvasóberendezések mikrofilmtechnikánál vagy programozott 

oktatásban alkalmazva 

a/ Mechanikus olvasó berendezés; 

b/ Elektromos olvasó berendezés. 

5. Kiegészítő berendezések, amelyek a különböző információköz-

vetítő eszköztik összekapcsolhatóságát teszik lehetővé 

a/ Szinkronizátor. /Magnó és diavetítő - hang és kép -
szinkronját megvalósító, vezérlő 

berendezés./; 

b/ Nappali vetítőszekrény megoldások; 

c/ Müködtető egységek, pl. képmeghívó. 

A hardware-k és a software-k kapcsolatrendszerével a 

2.22.3 pontban részletesen kívánok majd foglalkozni. Dolgozatom 

későbbi mondandóját tekintve a 3. ábrának lesz fontos szerepe, 



Egyéni tanulás 

Közös gyakorlás 

5. ábra 

— lU — 

hiszen tulajdonképpen  itt kapcsolódik a szereléltetés a tanítás-

tanulás módszerein keresztfal a didaktikához. Mivel azonban a 

szemlóltetés és annak eszközei bonyolult kapcsolatrendszert al-

kotnak, ezeket a kérdéseket a közlési /oktatási/ eszközök téma-

körénél próbálom rószletosebben megvilágítani /lásd 2,21 pont/. 

A tanítás-tanulás módszereinek hármas csoportosításából 
egészen  röviden foglalkozni kívánok a másik két módszerrel is, 

hiszen a szemléltetés, a szemléltető oktatás nem határolható el 
e másik két módszertől élesen, hanem mind a tanár ós a tanulók 

közös munkájában, mind pedig a #anulák önálló munkájának mód-

szereinól megtalálható a szersík ltetós különféle megoldása. 
A két módszer igen leegyszerUsített kifejtését két ábrán 

/4. és 5. ábra/ vázoltam fel: 

A tanár és a tanulók közös munkájának 
módszerei 

    

Megbeszélés, beszélgetés I Bemutatós 

 

    

4. Ab ra 

A tanulók önálló munkájának 
módszerei 



A 3., 4. és 5. ábrán szaggatott vonallal ábrázolt terüle-

teknek a dolgozat végén ismertetésre kerülő komplex szemléltető 

eszkUzöknél lesz majd jelentősége. 
Ezek után röviden szeretnék kitérni a szemléltető oktatás 

/a szemléltetés/ néhány ismeretelméleti vonatkozására. 

2.21 A szemléltető oktatás egyes ismeretelméleti ::órdései  

A  szemléltetés kérdése az oktatásban bizonyos értelemben 

túlnő a pedagógia tudományinak keretein, ős elvezet a filozófia 

ismeretelméleti területeire. 
Filozófia-tUrténetileg bizonyítható tény, hogy a szemlél-

tető oktatásnak ismeretelméleti alapja a szenzualizmus. Ez Un-

magában nem jelentene problémát, azonban a szenzualista ismeret-

elmélet fő hiányossága az oktatás során is jelentkezett ős bizo-

nyos értelemben napjaink burzsuá pedagógiájában is jelentkezik, 

nevezetesen a megismerés lényegének egyoldalú értelmezése a gon-
dolkodás elhanyagolása. A szenzualizmus ős az empirizmus az ön-
cólú,pragmatikus szemléletével a pedagógia területén is vakvá-
gányt jelentett /pl. Dewey munkássága/. 

Ahogyan a filozófiában a szenzualista, empf rista ismeret-
elméleti megközelítésnek az ellentéte a racionalizmus, ahol a lé-

nyeg az elvont gondolkodáson volt, az érzéki megismerés szinte 

teljesen figyelmen kívül hagyásával, így a pedagógiatörténetben 
is megtaláljuk a szemléltető oktatás ellenzőit, akik racionalis-
ta ismeretelméleti alapon a tapasztalóstól független érzékeknek 

tulajdonítottak döntő jelentőséget. /pi. H. Aebli munkássága/. 
A dialektikus materializmus klasszikusai Marx, Engels ős 

Lenin adták meg a megismerés útjára vonatkozó dialektikus mate-

rialista megfogalmazást, amelyet talán Lenin foglalt tSssze a 

legtt3mbrebben: "Az  eleven szemlélettől az absztrakt gondolkodás-
hoz és ettől a gyakorlathoz - ez az igazság megismerésének, az 

objektív realitás megismerésének dialektikus útja". /4/ 
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Lefordítva Lenin szavait a pedagógia tárgykörón belül a 
szem141tetósre azt mondhatjuk, hogy az oktatásban a szemlélte-

tés nom korlátozható az illusztratív szemlóltetósre az érzéki 
képek nyújtásúra, hanem ezen érzéki ismeretelemek a tanulók ál-

landó értelmi aktivitásának ős szerzett ismoretelk alkotó alkal-

mazásának segítségével kell, hogy elvezessenek a valóság megis-
merőséhez. 

Az oktatás előtt álló feladatok a dialektikus materializ-

mus isnierotelmóleténok figyelembevételével úgy fogalmazhatók, 
hogy az oktatás fő cél ja nem egyszerűen a fogalmak megértése és 

megtanulása, hanem az alkotó módon unkeionáló ismeret, foga-

lom ós mUvoletrendszer kiépítőse. A szemléltetésnek mint mód-

szernek a fentiek alapján rendkfvUl nagy ós vitathatatlan szere-

pe van, de lehetőségeit ós korlátait is behatárolják a dialekti-
kus materialista ismeretelméletnek a pedagógia tudományára is 

igaz törvónyszerüsógei. 

L rt$vid ismeretelméleti kérdésekkel foglalkozó fejezet 
után a szemléltetés, a szemléltető oktatás témakorét szeretném 
tovább vizsgálni olymódon, hogy a szemléltető eszközök fogalmát 

egy kissé kibővítve, a közlési eszközöket a Mediumokat, a Media- 

rendszereket tenném vizsgálódás tárgyává. 

2.22 A közlési /oktatási/ eszköz3k tertninolkiai kérdései  

Mindenek előtt szükségesnek érizom, hogy a közlési eszkö-
zök terminológiai kérdéseivel foglalkozzam röviden, hiszen a ha-
zai cis a nemzetközi irodalomban egyaránt igen sokféle megfogal-
mazással találkozhatunk. KUlönösen az oktatástechnológiai ős ok-
tatásteehnika1 irodalom bővelkedik a kUldnböző eszközmegfogalma-
zási változatokban. Dolgozatomban részben a hazai OOK dokumentu-

mokban, részben Dr. Dartalis Ödön Altai szerkesztett "A-V eszkö-
zök ős anyagok" ofraü 1972-es FPK kiadvány, ós végül a nyugatné-
met GUnther Dohínon ós az amerikai F.  Colt  Butler eszköz-didakti-

kai kutatásainak néhány elemót,erodmónyót használtam fel. 
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2.22.1 A közlési 1oktatásil eszköz: A "Medium" fogalma 

A/ A Medium /közlési eszköz/ kifejezés nyelvtörténeti 

hátterét és a köznapi beszédben fjordozott jelentését a követ-

kező formulában lehet közös nevezőre  hozni: a Medium-ok közbe-

esők, kö zvetítőkk /5/ 

Ebből a meghatározásból kiindulva a közlési eszközö-

ket /Medium-okat/ általában így definiáljuk: információk hor-

dozói, közvetítői. Ha kommunikáción általában információk cse-

réjét értjük, akkor világossá válik, hogy a közlési eszközök 

fenti meghatározásakor a közlési eszköz általános kommunikáció 
elméleti fogalmára utaltunk, ez a fogalom még nem vonatkozik ki-
fejezetten a pedagógiára. 

B/ A pedagógiára alkalmazható speciális didaktikai köz-

lési eszköz-fogalmat így határozhatjuk meg: A közlési eszközök 
információk /hordozói/ közvetítői a különböző didaktikai funk-

ció-rendszerekben. 

C/ A közlési eszközök /Medium-ok/ két csoportja külön-
böztethető meg: személyek és nem személyek. 

Ha a közlési eszközök csoportjából kiemelnénk az in-

formációt hordozó és közvetítő személyeket, akkor a közlési 

eszközöket így definiálhatnánk: tárgyak, amelyek információt  

hordoznak, illetve közvetítenek.  

A didaktikai funkció-összefüggéseiben, információk 

hordozóiként, közvetítőként éppúgy szerepelhetnek személyek 

/tanárok, szakoktatók/, mint közlést hordozó tárgyak, illetve 

technikai termékek /pl. modellek, metszetek, makettek , dia-

sorok, mozgófilmek, auditív anyagok stb./ Igy tehát különbséget 

teszünk a közlési eszközök csoportján belül: személyek - és nem 

személyek. /5/ 

Dolgozatom további részében főleg a nem személy köz-

lési eszközökkel kívánok foglalkozni, így a későbbiekben elő-

forduló "Medium" kifejezés alatt is nem személy közlési /okta-

tási/ eszközök értendők. 
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A hazai pedagógiai szakirodalomban medium alatt általá-

ban a nem személy oktatási eszközöket szokták érteni, de éppen 
az előbbiekben említettek miatt, úgy érzem, hogy szükséges fel-

hívni a figyelmet, a Mediumok - mint közlési eszközök — csoport-

jába a didaktikai funkció szempontjából a személyek is - akik 

az eszközöket kezelik, összeállítják, alkalmazzák - beletartoz-

nak. 

Talán célszerűbben lehetne a személy ós nem személy köz-

lési eszközöket összefoglalóan Mórfia-eszközegyüttesnek nevezni 

a "csak" nem személy, tehát tárgyi közlési eszközöket, pedig 

Medium-nak. 

2.22.2 A tanítási folyamat "objektiválásának" fogalma  

Az  információknak, jeleknek tárgyakra, anyagokra, eszkö-

zökre való átöltetését valamely személy által, az információk 

"objektiválásának" nevezzük. Az  "objektiválás" amennyiben az 

"objektiválandó" információ tartalmát tekintve a tanítási fo-

lyamattal kapcsolatos /pl. motiváció, a munka irányítása, isme-

retközlés, ellenőrzés, órtókelés stb./ 4, tanítási folyamat ob-

jektiválását jelenti. 

Az  információkat átadó, átültető személy /tanár/ az el-

sődleges forrás, míg a tárgyra átültetett "objektivált" informá-

ció a másodlagos forrás. 

Az  "objektivált" információ egyben tárolt információ fis. 

Tulajdonképpen ez a magyarázata a szakirodalomban elterjedten al-

kalmazott információhordozó megnevezésnek. 
A tanítási folyamat "objektiválása" általában összefügg 

azoknak a funkcióknak a munkamegosztáson alapuló felbontásával 
és az egyes részfolyamatok átvitelével a személyektől a különbö-
ző közlési eszközökre, amelyeket korábban a tanár mint komple° 

elsődleges közlési hordozó - Medium - teljes egészükben és össze-

függésükben töltött be. 

Az  objektiválási folyamat azonban nem jelenti az informá-

ciók objektívúá tételét. Igy a didaktikai értelemben alkalmazott 
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tanítási folyamat objektiválásakor Mindig számolnunk leáll a 

szubjektív torzító, esetleg meghamisító lehetőséggel is. Az 

objektiválás elsődleges forrása ugyanis továbbra is az ember 

marad és mint ilyen, a szubjektív hiba lehetősége nem elhanya-
golható. 

2.22.3 A "Medium" mint integráló fnnkoiáfoalom 

A  Medium didaktikai fogalma nem azonos sem a hardware 
/itt a berendezések ós anyagok csoportjait jelfilé/ fogalmával, 
sem pedig a software fogalmával /amelyen itt a tartalmakat, 

közlemónyeket, infoméeiólzat érten/. 

Azokban az esetekben, amikor a berendezés és az informá-
eió - a didaktikai funkció betöltése érdekében- találkozik egy-
mással, akkor beszélhetünk a  se  didaktikai értelmében közlé-
si eszközről /Mediuin-ről/. 

Ezek alapján például egy üres írásvetítő fóliát vagy egy 
írásvetítő berendezést nem tekinthetünk didaktikai szempontból  
közlési eszköznek, csak ha az írásvetítő fóliára szöveget vagy 
ábrát /inforznáoiót/ rajzolva, mint inform ció hordozót /softwa-
re/ helyezem az írásvetítő tárgyasztalára /hardware/, amoly eze-
ket az információkat - valamely didaktikai funkció-összefüggés-
ben  - közvetíti, ekkor tekinthető a rendszer szó didaktikai ér-
telmében közlési eszkö znek. 

2.22.4 A küalósi /olctatást/ esik.tiz: a".Iodiuia". ns u módszer 
krapesQ la f<a  

A  küzlcisi eszközökkel kapcsolatos problémákat a legtöbb 
hazai és külföldi s `tikkönyvben a módszertan vagy tantárgyznóds aer-
i,a' eíiuszó alatt tárgyalva találhatjuk mint az "oktatás és tanu-
lds eszközei". Jizonyos órteleuben azonban a közlési eszközök 
szerepe túlnd a módszertan problémakörén és a didaktika ogészénee 
szerves részévé válik. 
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A didaktikában szóbakerülő főbb tényezők /célok, tartal-

mak, módszerek, közlési eszközök, az ismereteket feldolgozók - 

tanárok, tanulók -, a sajátos társadalmi gazdasági ós intézmó-

nyes feltőtelek illetve keretek/nem rendelhetők egymás alá, ós 

faló, hanem egy átfogó kölcsönös fűggősógben lóvá rendszer ele-

meikónt 4rhatók le. 

A tanítás-tanulás folyamatának valamely változatát didak-

tikai őrtelemben módszernek tekinthetjük, hiszen a változat 

egyben a hogyan-ra ad választ, tehát a módszerre ahogyan az ok-

tatási cólt elérjük. 

Napjaink pedagógiai gyakorlatában egyre inkább elterjedő-

ben van, hogy a közlési eszközök újabb változatainak megjelenő-

se a közlósi struktúrák - tehát a tanítás-tanulás folyamatának-
átalakítását vonja maga után. Az  új módszerek új eszközöket, az 
új eszközök új hódszereket teremtenek. Mindezek ellenőre hiba 
lenne az eszköz `dszer kapcsolatrendszert valamiféle egyolda-

lú alá vagy !filé rendeltsógi viszonyra, egyfajta có1-eszköz kap-

csolatra leegyszerűsíteni. 

A tanítandó ismeretanya; feldolgozását módszertani meggon-

dolások segítségével egy bizonyos közlési formára lehet vissza-

vezetni, amely egyértelműen behatárolja, hogy milyen közlési 

eszközöket alkalmazhatok az oktatási eó1 elérőse órdekóben. 

Amikor például egy műszaki technológiai probléma bemutatá-

sánál, mondjuk a vasgyártásnál alkalmazott nagyolvasztó aűködó-

sének megismertetőse szűksóges a *anulókkal, tanítási óra kere-

tein belül, akkor a kórdós úgy vetődik fel, hogy az általános 

közlósi formát /egy műszaki technológiai folyamat bemutatása/ t  

milyen közlési eszköz: "Medium"segítségévei lehet megfelelő mó-

don megvalósítani. Ez az a pont ahol olyan eszköz-didaktikai  

meggondolásokra van szükség, amelyek már nem vezethetők le a 

módszertani vagy a szorosabb tantárgymódszertani ismeretekből, 

kategóriákból. 

A kiválasztandó közlési eszköz /pl. hurokfilm, hangosított 

diasor, applikációs mágnestábla, videófelvótel stb./ ós a bemu-

tatási mód olyan meggondolásokat kíván, amelyek egyrészt a konk- 
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rét közlósi eszközre és az általa kínált lehetőségekre követ-

hetők végig, és amelyek ugyanakkor szükségessé teszik a külön-

leges helyzetben alkalmazkodó, a közlósi formára vonatkozó mód-

szertani megoldásokon túlmenő caérlegeléset a pedagógiai didakti-

ka célkitűzés rendszernek. 

Ezen pedagógiai-didaktikai célkitüzós rendszer magában 
foglalja a folyamat céljait, tartalmait, a tanítási folyamat 
alanyait, a tanítási helyzeteket, a tanítási folyamat feltéte-
leit. 

Ezen nagyobb összefüggésben nem módszertani, hanem kife-

jezetten oktatási eszköz-didaktikai  problémák megoldása a fela-

dat. 

Az  eszköz-didaktikai meggondolások lehetővé teszik, hogy 
nemcsak a szükséges közlósi eszközök: "Mediumok" jönnek létre, 
hanem ezen eszközöket konkrét didaktikai cél és tartalom össze-
függősekre alkalmazva kialakuljanak a megfelelő közlósi struk-

túrák, közlési formák, bemutatási módok. 

Ugyanezen meggondolások eredményezik azt, hogy mindezek 
a részmozzanatok beilleszkedjenek egy átfogó pedagógiai célrend-
szer megvalósításának folyamatába. 

"A közlósi eszközünk csak akkor nyer didaktikai szompont-

bál helyes alkalmazást, ha helyes információkat, didaktikailag 

helyes időpontban,mogfelelő cél és helyzetösszefüggésekben, se-
gítő motiúációs lépésekkel és megértést előmozdf tó magyarázatok-
kal stb. kísórve,megfelelő közlési formákban ós bemutatási mó-

dokon keresztül, megfeleli boroudezése'.t is anyagok segítségével 

törtónik. 11 /6/ 

Ennek a nagyon bonyolult cél-eszköz-módszer kapcsolatrend-

szernek szemléltetésére G. Dohment: Medienwahl und Medienför-

schung im didaktischen Problemzusammenhang cfmü cikkéből idéz-

nek: 

"Ahogyan a szétszórt vasreszelék szemcsék formába 
rendeződnek a rájuk ható mágneses erőtér hatására ős 

annak alakját felveszik: ugyanúgy fogja össze egy át-

fogó didaktikai cél-rendszer az egyes hardware elemeket 

a különböző információkat ós bemutatási módokat, s egye-

síti összefüggő funkció-egységgé, közlósi eszközzé: Me-

dium-má" /6/ 
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2.23 Eszköz-didaktikai kutatások 

A hazai ős nemzetközi szaki rodalomban  meglehetősen  sok 

könyv, tanulmány, publikáció található amely eszközdidaktikai 

kérdősekkel foglalkozik, így csak arra vállalkozhatom, hogy 

személyes tapasztalataim és az általam elérhető forrásmunkák 
segítségével a főbb - általam i*csert - irányzatokat ismertetem. 

Dolgozatomnak ebben a részében már inkább a tőkés országok 
/USA, NSZK/ eszköz-didaktikai kutatásinak eredményeivel szeret-

nők foglalkozni. 

2.23.1 Eszközkiválasztási kérdések 

Az  oktatási eszközök tanítás-tanulás folyamatban betöl-

tött szerepe ős különösen az eszköztik megválasztásának proble-
matikája sok ős ellentétes teóriát hozott létre, de olyan ob-

jektív eszközkiválasztúsi taxonómia, amelynek segítségével egy-

órtelmü eszköztervezési, fejlesztési munkát lehetne végezni, 

nem született. 
Igaz ugyan, hogy a különböző országokban, elsősorban az 

Egyesült Államokban folyó empírikus vizsgálatok, amelyek a kü-

lönböző oktatási közvetítők /személyek, illetve berendezések és 
egyéb eszköztik/ didaktikai hatékonyságát hivatottak feltárni szá-

mos érdekes részfelismerőshez vezettek, de a kutatások során 

gyakran igen nagy erőfeszítéssel kihozott eredmények nem hoztak 

olyan általánosabb felismerőseket, melyek a mindenkori sajátos 

felmérési szituációtól elválasztva általános órvónyessógü elmé-

letbe lettek volna foglalhatók, melynek segítségével meg lehetne 

alkotni az oktatási eszközök kiválasztásának Általános elméletét, 

illetve az eszközök taxonómiájút. 
A számtalan eszköz-didaktikai irányzat csoportosítását sok-

féle rendező elv alapján lehetne elvégezni. Ha az eszköz-didak-

tikai kutatásoknak az eszküzkivúlasztási kórdóskörót vizsgáljuk 
akkor  két egymástól elkülöníthető irányzatot figyelhetünk meg, 

amely irányzatoknak a hívei szinte országhatároktól ős ideológiai 

alapoktól függetlenül egyaránt megtalálhatók az eszközkutatási 

szakemberek között. 



Vizsgáljuk meg röviden e két irányzat lényeges elemeit. 

A/ Egyik irányzat képviselés bíznak abban, hogy pedagó-
gia!, pszichológiai módszerekkel olyan eszközkiválasztási rend-
szereket, taxonómiákat tudnak összeállítani, amelyek általános 
érvénnyel alkalmazhatók. 

Ezen irányzatnak mind az Egyesült Államokban, mind a Nyu-

gat-Európai országokban számos híve említhető meg. /Gagnó, Allan, 
Mondfrans, Iíamsen, Lavin, Wilshosen, Stowe vagy európából Doa-
men stb./. 

Robert Gagné pszichológus különösen nagy érdeklődéssel ta-
nulmányozta azokat a feltételeket, amelyek a tanulást megkönnyí-

tik. A "Conditions of Learning" /A tanulás feltételei/ /7/ első 

kiadásában összefoglalja számos audiovizuális és rokon eszköz 

potenciális hozzájárulásait olyan oktatási funkcióhoz, mint a-
milyenek a stimulusok bemutatása, a figyelem irányítása, a gon-
dolkozás vezetése, az átvitel /transzfer/ előidézése, a vissza-

csatolás létrehozása, és igy tovább. De a táblázataihoz kapcso-
lódó leírásokban nem találunk megokolást vagy világos magyaráza-

tot a javaslataival kapcsolatosan. Egy tapasztalt audiovizúális 

eszköz szakember számára néhány választása jogosnak, néhány kdr-
désesnek tűnhet. A könyvének második kiadásában Gagné elhagyta 
ezt a táblázatot. 

William II. Allen  az oktatást eszközökkel kapcsolatosan egy 
másik összeállítást készített, amelyben a tanulási célokat mint 

tárgyi ismereteket, vizuális azonosítást, elveket, kivetelező 

képességet, magatartást, stb. kategorizálta. Allen az eszközku-
tatás területének megbecsült tagja és sok óv óta vizsgálja és 
összegzi a kutatások felfedezéseit. Annak ellenére, hogy az el-
ső pillantásra összefoglalása értékesnek tűnik, éppúgy mint 
Gagné esetében, nehéz az általánosításait az eszközkiválasztás 
gyakorlati vezérfonalaiként alkalmazni. 

Más kutatók megpróbálkoztak, hogy egyenesen foglalkozza-

nak az oktatási szükségletek és az eszközkiválasztás közötti 

kapcsolattal, azáltal, hogy fagyrendi modelleket állítottak fel. 
Adrian P. VAN Mondfrans és Ronald L. Hansen azt javasolják, 

hogy használjunk három-dimenziós paradigmát, amely a megtanítan- 
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dó fogalmakat összhangba hozza a rendelkezősre álló audiovizuá-

lis eszköz stimulusa jellemzőivel ós tanulók csoportja kognitív, 
pereeptuális és személyiségi jellegzetességeivel./8/ 

Marvin Lavin kifejlesztette az eszközök által teremtett 

Lehetőségek Osztályzó Skáláját, amely azonosítja az eszközök ős 

tanulók jellegzetességeit, amelyek bizonyos szituációkkal kap-

csolatosan szubjektív osztályzást kapnak a skálán. Ez  az osz-
tályzás azámórtókhez vezet ős segíti az eszközök vagy az esz-
közkombinációk kiválasztását, amelyek a figyelembe jövő oktatá-
si feladatot szolgálják. 

A Wiluhensen és Stowe által kidolgozott mátrixviszonyba 
állítja a tanuló jellegzetességeinek /az oktatási csoport nagy-
sága, egyéniesedés, stb./ a tényezőit; a feladat követelményeit 
/mozgás, sorbarendezés, stb./; az anyagokat /újból használható, 
a hozzáférés ideje, költség, stb./ és a továbbítást /a felsze-
relés rendelkezésre állása, oktató irányítja stb./. 

Ezeknek a megközelítéseknek látszólag hasonló a sémájuk, 

csert mindegyik arra törekszik, hogy kapcsolatba hozza az eszkö-

zök kiválasztását különböző oktatási elemekkel. Azok, akik eze-
ket kialakították, ismerik a leíró kifejezősek - amelyeket ki-
választottak - értelmét, ős úgy ahogy ez Gagné ós Allen táblá-

zatai esetében előfordult, a külső felhasználó nehéznek talál-
ja ezeknek a modelleknek az általánosításait célokon alapuló, 
gyakorlati helyzetekben alkalmazni.  /8# 

A klllönbtiző táblázatos eszközkiválaaztási konpeptiók egyik 
igen jelentős képviselője GUnther Dóhmen, aki kutatásaiban az 
oktatási eszköz taxonomokkal foglalkozik. /Günter Dohmen: Fern-
stuüitnss iu Medienverbund. Weinhuim 1970/. 

Taxonómiájának segítségével létre hozott olyan táblázat 

rendszem amely képes a tanároknak segítségére lenni oktatási 
eszközeik kiválasztásánál. /9/ 

Megjegyzendő, hogy Dohmen rendszere rendkívül bonyolult 

ós a gyakorlat számára talán túlságosan is az. 
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II/ Ezen ponton térnék rá az eszközkiválasztási koncepciók 

/pragmatikus/ gyakorlatiasabb felfogására. Bevezetőnek érdemes 

az amerikai Briggs-t idézni. 

Briggs, aki számos (Sven keresztül vizsgálta az oktatás-
fejlesztés anyagát, valósan így határozta meg szá:gi gyakorlati 
ember reakcióját ezekkel a modellekkel szemben: 

"Sajnos, nem lehetséges úgy optimális eszközkiválasz-
tást végezni, hogy egyszerfien egy grafikont vagy táblá-
zatot vagy "főzőkönyvet" követűnk, amely lényegében ezt 
mondja:  " Ehhez az alkalmassághoz azonosítsd az oszlop-
ban felsorolt tanulás típusát, találd meg a metszőpont- 
jót a sorokban felso rolt tanuló típusával ós használd 
azt az eszközt, amelynek a neve a metszőpontban szerepel." 
/10/ A szolgúltatandó oktatási esemény vagy az érintett 
tantárgy alapján som lehet /az eszközkiválasztásra/ mecha-

nikai szabályokat felépíteni. /J.L. Briggs: Instructional 
Media, Monograph No.2. Pittsburg. 1966/. 
E második gyakorlatiasabb koncepció hívei tehát azt mond-

ják, hogy bizonyos objektivitás az eszldizök kiválasztásában 
feltétlenül meghatározható a döntésben, azonban jelentős szere-
pe van az empirikus kísérleti eredmónyoknek,a szaktanárok, szak-
emberek véleményének. Lrdekes példája az eszközkiválasztás és 

eszközfejlesztési eljárásoknak a KEMP által ismertetett folya-
mat >ibrás megoldás, amely az exaktság igénye nélkül, de a gya-

korlat számára jól alkalmazható  eljárást ajánl. 
A San Jose State College-ban oktatásfejlesztési munkájuk 

részeként az oktatástervezés ós az eszközkiválasztás szúmára 

az eszközökkel kapcsolatos döntések számára diagramokat állítot-
tunk fel. ék azonban először általános kérdéseket tettek fel, 
hogy oktatási módszerek számára féleérthetetlen ós átfogó irányt 
mutassanak. /J.E, Kemp: Wich Medium? AV Instruction 1971/. 

Vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket? 

- Milyen az oktató /tanuló/ séma :bemutatás rendes nagy- 

ságú vagy nagy osztály szádára, kis csoport kölcsön- 
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hatása vagy független tanulás,vagy kombináció lesz 

kiválasztva a legmegfelelőbbnek a tanulócsoport oál-
jának és torészetónek? 

- A tanulással kapcsolatos tapasztalat melyik kategó-

riája /direkt, realisztikus tapasztalat, szóbeli vagy 

nyomtatott absztrakciók vagy másodlagos szonzórikus 
tapasztalat/ feleleaeg legjobban a cólnak és az okta-
tasi tevékenységnek a tanítási-tanulási kifejezésmód-
jában? 

- A magatartási cél lényegének és tartalmának megfele-
lően milyen oktatói vagy tanulói tevékenység javasol-

ható?" /11/ 

Miután megfontolta ezeket a kérdéseket, az eszköz-spe-

cialista vagy oktatéstervező, aki alapos ismeretekkel rendel-
kezik az eszközök jellegzetességeivel, a fizikai sztlkségletek-
kel, az előnyökkel és korlátokkal, valamint a használati sajá-
tosságokkal kapcsolatosan, egy eszközökre vonatkozó döntési 
diagramhoz folyamodik. /lásd a 6. ábrát/. A diagram működési 
sorrendi ábra egy tanítási-tanulási sómát kifejező fojszöveg 

alatt: Bemutatás csoportoknak. 
A különböző szinten feltett kérdnsek az eszközök kivá-

lasztásához vezetnek. Gyakran a döntés rokon eszközök csoport-
jához vezet, mint például az állókopek szükséglete. A legmeg-
felelőbben felhasználható alakkal kapcsolatos végső döntésnek e 
eMpírilcusnak kell lennie ós a tényezők annyi szermán kell ala-
pulnia, amelyeket figyelembe kell venni. 

Az eszközök közötti választásra szolgáló kritérium-kér-
déses folyamat-ábra módszer a fejlődés kezdeti stádiuméban van. 
Már bebizonyította, bogy alkalmas a használatra, de azért fino- 
rnítast es bóvitést kivón. 

A 6, ábran egy rendes nagyságú osztálynak vagyis nagymé-
retű csoportnak a  folyamatábráját rajzoltam le, Kemp idézett 
munkája alapján. 

A folyamatábránál három alaphelyzetből indulunk ki. Az 
első ha a tanítandó ismeretanyag egyes tapasztalatot igényel, a 
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második helyzetben másodlagos vagy szozizorikus tapasztalat 

szükséges 6s végül a harmadik alaphelyzet, amikor szóbeli 

absztrakciók segítségével jutattjuk el a tanulókat az is me-

retanyag megértéséhez. 
A folyamatábrából látható, hogy végezetül azonos funk-

ciók ellátására több oktatási eszköz áll rendelkezősre, ame-
lyek közül a legmegfelelőbb kiválasztása a mindenkori riiüszaki 

technikai adottságok, az anyagi lehetőségek és a helyi igényei 

szerint törtónhet. 

Ismótelten hangsúlyozni kívánom, bogy a folyamatábrás 
eszközkiválasztási megoldás csak egyike a számtalan elgondolás-

nak :, Ismertetését azért  tartom szükségesnek, mert talán a hazai 

gyakorlati szakemberek míszőre ez lenne a leginkább figyelem-

reméltó megoldás. 
A fentiekben felsorolt nyugati példák sormag röviden szól-

nék a hazai műszaki oktatási oszközfejlo3ztósi, oszkiizkiválasz-
tási elgondolások egyik értékes változatáról, nevezetesen arról 
a tevékenységről, amelyet a Munkaügyi Minisztérium Szakoktatási 
Pedagógiai Intézetében Bokor László osztályvezető irányításával 

fejlesztettek  ki.  

Az ismertetésre kerülő eszközfejlesztósi, eszközkiválasz-
tási eljárás a s?akmunkáskópző iskolák szemléltetőeszköz igényi-

nek kielégítésére Ott  létre és mint ilyen, szigorúan a szak-

munkásképző iskolák tantervi követelményeire 601. Lényege, hogy 
a tantervben meghatározott tananyag elemzésén keresztül jussanak 

el az eszközök kiválasztásához ős azok tervezéséhez, illetve ki-

vitolezésébez. 

A tananyagelemzés alapján történő eszközkiválasztási eljá-
rás nagy vonalaiban az alábbi pontokban foglalható Össze: 
/Bokor László: A pedagógus újítómozgalom a szakmunkásképző is-

kolák korszerű felszerelősének szolgálatában. Budapest, 1975/. 
"1. Elemezni kell az oktatási eszköz által megjeleníteni 

kívánt tartalmat. 

2. A tananyagot a tananyagtartalom logikai olemzóso alap-

ján megfelelő rendezőelvek segítségével logikai /di-
daktikailag helyesen felépített/ struktúrába kell 
rendezni. 
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3. Fel kell tárni a tananyagelemzés alapján azokat a 

tudáselemeket, amelyek elsajátítása a tananyag meg-
értéséhez feltétlenül szükséges. 

4. Meg kell jeleníteni a tananyag feltárt 1$nye;'t az 
oktatási eszközök segítségével. 

Az oktatási eszközöket a "Tantárgyi eszközjegyzők"-
ben megfogalmazottak alapján kell megtervezni, majd 
elkészíttetni azok mintapóldányait /prototípusait/, 
ars ki kell próbálni a pedagógiai gyakorlatban. 

6. A pedagógiai próba eredményeit figyelembe véve kell 
elkészíteni a véglegese oktatási eszközt." /12/ 

A fenti pontok alapján látható, hogy a SZPI gyakorlatá-
ban levezetett tananyagelemzősen alapuló eszközkiválasztási 
munka tulajdonképpen az elűzőekben említett ús külföldi pólófák-
kal illusztrált eszközfejlesztósik közül talán a másodikhoz 
áll közelebb. /lied.  7. ábra. A 7. ábrát ugyancsak Bokor Lász-
16 előzőekben említett cikkéből kölesönbztena/. 

Igaz ugyan, hogy  a  tananyagelemzés sorín végzett logikai 
struktúra kialakítása tudományos iiényi.i elgondolás - más kér-

dés az, hogy a gyakorlatban mennyire alakítható Ici tudományos 
igénnyel az alapelvekben megfogalmazott logikai struktúra - 
ám a kialakított logikai modell segítségével meghatározott ok-
tatási tevékenységet segítő eszközöknek, rokoneszközöknek egy 
csoportját kapjuk, amelyekkel kapcsolatban a kiválaszt'.t meg-
határozó végső döntésnek etnpírikus, tapasztalati tényezőkön kell 
alapulnia. 

Az eszközök dinamikus, statikus és komplex megnevezései 

az eszközök által nyújtott vizuális információtartalom álló, 
mozgó vagy kombinált jellegére utalnak. Az eszközcsoportokon 
b©lül már nincs exakt módon meghatározott diagram, szabály, vagy 
táblázat, amelynek segítségével mondjuk a diakép, fénykép vagy 
fóliaábra közöl törvényszerűen valamelyiket kellene alkalmazni. 

üsszofoglalva a két eszközkivúlasztási kutatási koncep-
ciót, valamint az említett hazai és külföldi példámat, ügy ér- 
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zem, hogy az eszközkiválasztási kérdések az eszköz-didaktikai  
tudományos kutatások el&rehaladásdval egyre inkább tisztázód-
ni fognak. Az egyre több eredményre támaszkodva az eszközki-

választás, fejlesztés 6s gyártár területén dolgozó szakemberek  

munkája könnyebbé fog válni.  
Ast azonban lehetetlennek sís elfogadhatatlannak tartom,  

hogy a koltatiblek  alyau  eredményeket kOaaanak, amelyek ssí tsé-
géve1 gyszerü eeehanikus behelyettesítésekkel /pedagógiai.  

rlti~ pszichológiai gazdasági_ etb. szempontokra gondolva/  

thidiitOkból. diagramokból vagy grafikonokból lsolvasbst'k  
l őznek, hop rilyen eszközt kell alkelaaanalnk.  

Befejezésül mege®if tem, hogy a müisaki /szak/ oktatás  
szemléltető eszközeivel, eszközrendszereivel, a különféle meg-
oldásokkal részletesen fogok foglalkozni az egyes orrszágok  tvü-
szaki oktatási, szako*ttési rendszereinél, /Konkrétan a 3.14;  
3.23; 3.33.3; 3.42.2; 3.61 és 3.64 fejezetekben./  

2. 23.2 Oktatás 	 mák  

Az eszköz--didaktikai kutatások egyik lényeges kérdésé-
nél, az eszközkiválasztás problematikájánál, nagy jelentősógii  

az oktatásgazdasági szempontok  figyelembevétele.  

A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy az eszközöket a  

gyakorlatban úgy kell kiválasztani, miszerint a lehető legna-

gyobb mértékben kizárjuk az ésszerűtlenül drága, nehezen hozzá-

térhető, nehezen alkalmazható eszközöket.  
Az oktatásgazdasági szempont figyelembevétele az eszköz-

kiválasztásnál nem egyebet jelent, mint megállapítani az egyes  

esetekben szóbajöhető drágább oktatási eszközöknek a körét, a-

melyek elengedhetetlenül szükségesek az oktatási folyamat meg-
szervezéséhez, hogy azután azokat a tunkoiókat, amelyek ez egyes  

esetekben a legcélszerűbben, a legkönnyebben és legrugalmasabban  

alkalmazható oktatási eszközök által tölthetők be, csak ezen  

eszközök által valósuljanak meg.  

Itt tulajdonképpen egy kompromisszumról van  szó, amely a  

kutatások által didaktikailag szűksógeszrolc tartott eszköz és  

az oktatásgazdasági szempontból lehetséges ráfordításuk között  
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jön látra az optimális viszouy megtalálásának az igón ővel. 
Az oktatdsgazdaságossúg - ós itt tágabb órteloraben, nem - 

csak az eszkiSzkivúlasztúsi ős gazdasági kárdósekre gondolok - 
az egősz nópgazdasícg, a társadalom szempontjából fontos. Az 
eszközök gazdasági szempontból törtóuő vizsgálatakor Peltótle-
nUl figyelembe kell venni azok alkalmazásának lehetősógeát és 
határait. Milyou mértó?cben járulnak hozzá az oktatási rend  ra-
oionálizálásáboz, a tanárok teheraaentesítósóbez, a tanulói tel-
jesítmények növeléséhez. 

Nem utolsósorban pedig fijya#1uel kell  lenni a társada-
lom gazdasági teherbírőkvposstióg're, vagyis azokra a koretüssze-
gekre, amelyek az oktatásfejlesztésen belíil az eszközökre for-
díthatók. 

A fejlett nyugati tőkés országokban megfigyelhető jelon-
sóg, bogy  az oktatási eszközök t©rUletón iáz, a gyártó cógek a 
zninól nagyobb profitra törekvős árdekóben egymdssal konkurren-
cia harcot  folytatnak. A professzionális gyártó vállalatok ko-
moly ráfordításokat eszközölnek reklám ős propaganda célokra ős 
igyekeznek zaindl szélesebb piacot teremteni eszközeiknek, mind 
hardware, mind software vonatkozásban. Természetesen egyben 
kockázatot is vállalnak, hiszen eszközeik eladásút, 'aladhatásá-
gát a körzeti oktatási szervek ős az állami ós aagánkózben levő 
iskolák vezetői döntik el. Angliában ős Amerikában több olyan 
nem Bitgondoltan piacra dobott oktatócsomag ős azemlóltotő esz-
közről tudunk, amelyek a gyakorlatban nem  váltak be, tehát rág-. 
fizetóst jelentettek a gyártó cégeknek. 

Nyugatnómetországban bevezottók, hogy csak egy államilag 
fenntartott eszközdidaktikai központ az FtlU tesztelőse után ős 
annak engedólyóvel lehet forgalomba hozni oktatási eszközöket. 

hazánkban ós a többi szocialista országban az oktatási 
eszközök vásásláza, kifejlesztőse ós gyártása, valamint az őr-
tókesítós állami irányítással törtónié. Az Oktatási Minisztórium 
valamint a szaktárcák ©s a kutatással, fejlesztőssel, gyártással 
foglalkozó intézetek /OPI, SZTI, üOI:, Tanért stb./ bevonásával 
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lótrehoztálc a 3/1976. /X.11./ OH rendelet alapján az Oktatás-
technológiai Tárcaközi Tudományos ós Koordináló  Tanácsot, va-
lamint a Tanszerjóváhagyó Bizettságot, amelyek az eszközfej-
losztósi munkát hivatottak irányítani, ellenőrizni. 

Az oktatófilmek torilletén a KGST tagországaimat konzbl-
tálva integrációs megállapodások szillettel; a cserére, illetve 
a szakosodásrn vonatkozóan. 

Sajnos jelenleg ténykent kell tudomásul vennünk, hogy 
az oktatási eszlcUzök kutatása, fojlesztáse ós gyártása vonat- 
kozásában a szakontatás területi elhanyagolt hazánkban. A szak-
oktatási oktatási ©szkUz k /szemléltető eszközük/ kutatásával, 
fejtesztesével, gyártásával egyteástól függetlenül néhány tár-
cai módszertani intézet KTMK, SITI, PIIh Hódszerttani Intézet 
foglalkozik az igónyok csak részbeni kielégítésűvel ós nem 
utolsósorban az FPI. Szakoktatási ós Továbbképzési Csoport, a-
mely az irunyításával müküdó szakmai szakfelügyeleti appwrátus-
ra mint személyi feltételre ós a főváros szakoktatási intózmó--
ny©inok gyártó kapacitására építve tud felmutatni szemléltető-
eszköz fejlesztési ós gyártási eredtaónyeket. 

Oktatási rendszerünk fejlosztéso során azonban 
szakoktatás fo jlesztósének keretében az oktatási esik $zök 

fejlesztésén gyártásának ós órtókesítésónek kórdósei, annak 
személyi, tárgyi ó13 gazdasági feltételei, szervezeti rendszere 
hegoldásra váró feladat. 



III. A KÖZLÉSI ESZKÖZÖK ÉS A SZEMLLLTETgS HELYZETNEK ÁTTEKIN-
TÉSE AZ USA, NLHÁNY NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁG, VALAMINT A HA-
ZAI TAPASZTALATOK ALAPJÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÜSZAKI 
/SZAK/ OKTATÁS TERÜLETIRE 

3.1 Az  USA oktatási rendszerének rövid ismertetése 

Az  Egyesült Államokban az oktatási intézmények szerveze-

tileg két nagy csoportba sorolhatók: állami /szövetség±/ 3s te-

lák ós magániskolák. 
A magániskolák 95%-át egyházi intézmények tartják fenn. 
A tankötelezettséget az 1968-as törvény szabályozza, a-

mely alapján a szövetségi államok bizonyos szabadságot élvez-
nek a tankötelezettség megállapftásában. 

A törvény szerint az oktatási kötelezettség 6-16, 17, 18 

éves korig, tehát a /High School/ vagyis a középiskola elvég-

zéséig tart. 
A tanév 180 tanítási napból áll, szeptembertől június 

elejéig. A tanítási hét 5 napos. A tanítás 9 órától 14 óráig, 

átlagban napi hat órát jelent. 
A 8. ábrán /Edward Wynne: New modells for American edu-

cation könyve alapján/. Az USA oktatási rendszerének modellje 

látható. 

Tantervi vonatkozások  

Az  elemi iskolában /Elementary school/ központi tanterv 

nines. Bizonyos kerettervek alapján dolgoznak az iskolák, ame-

lyeket a szövetségi államok oktatási szerve határoznak meg. 

A középiskolában /High school/ négy vagy hat éves a kép-

zés. Napjainkban fejeződött be az Egységes Középiskola-i rend-
szer az dn. Comprehensive High School kialakítása. A középisko-

la célja, hogy kötelező és választható tantárgyak rendszerével 

korszerű általános műveltséget biztosítson. A szabadon választ-
ható tantárgyak közűl tesztvizsgálatok alapján dönthet a tanuló 

/elective system/.  Az  öt kötelező tantárgyon kívül 11 szabadon- 
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AZ USA OKTATÁSI RENDSZERÉNEK MODELLJE  
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választható tantárgyra van lehotős'a, mNlyból 7-et kötelezően 
kell választani. A tantervek,mind a  Witelező mind a szabadon 

választható tantárgyakra, központiak. 
A szako ktatns  túlnyomó részben az egységes középiskola 

keretén belül történik. Az Egységes Középiskola keretein belül 
a szakmai oktatásban résztvevő fiatalok 93%-ét képezik. A 
Comprehensive Scholl-on kívül szakoktatás folyik még a Müüszaki 

Szakiskolákban /Vocational Technic al School/, valamint a Kb  s 
sóai Kollóa;iumokban /Community Colleges /. Az előbbiben a tan-

tervek központiak, míg az utóbbiakban az ipari szakemberekkel 
közösen kialakított  nem központi dokumentumok alapján dolgoznak. 
A  felsőoklatia  dokumentumait országos ajánlások alapján az egyes 
intézmények professzordival, irányításával oktatói munkaközössd-
gek dolgozzák ki. 

3.11 A szakmai oktatás helyzete az USA-ban 

Az USA-ban az 1917-ben bevezetett Smith-Huges törvény tet-
te lehetővé a szakmai tantárgyak oktatását az általánosan képző 
iskolákban. Ennek  alapján, valamint az egységes középiskolai 
rendszer célkitűzései alapján a középiskolákban - a helyi igé-
nyeknek megfelelően - szerveznek szakmai tagozatokat. 

Az 1963. évi Vocational Act /Szakoktatási törvény/ alapján 
jelentős erőfeszítések történtek, hogy a szakmai oktatást minél 
szélesebb kUrre kiterjesszék. 

A Comprehensive School-ban szervezett szakoktatáson túl 
erősítik a kiegészítő ,jellegű állami vagy vállalati tulajdonban 
levei szakiskolákat. 

A szakmai oktatás kiemelten nyolc szektorra különíthető 
el: 

1. Mezűgazdasdg 

2. Kereskedelem 
3. Halászat 
4. Adminisztráció 
5. Technika /mUszaki képzés/ 
6. Ipar, kó zmüipar 
7. Háztartástan 
8. Közegészségügy 
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A müszaki képzésben kiemelt tantárgyként szerepelnek a  

kómia, metallurgia, tervezés, elektromosság, elektronika, ópí-

tószet, szám  tógóptechnika, polgári iüszaki szolgálat, alkal-
mazott természettudomány. A szaktárgyak 40-6096-át, a gyakorlati  

tantárgyak 10-2096-át, a természettudományok 20-30'Á_át teszik ki  

a tantervi követelményeknek, a szakmai oktatásban. /14/  

A középfokú szakoktatás alapvető célja, bogy eldkószítse  

a tanulókat a szakmában való elbclyezkedósre, de egyben lehető-

séget adjon a saaktőiskolúkon való továbbtanulásra is. A :foisd-

fokú szakiskolák programjai ugyanis már középiskolai tananyagra  

ós egy-két éves szakmai gyakorlatra épülnek.  

Sok  olyan  speciális terület van /elektronikai ipar, vegy-

ipar, stb./ ahol a szakiskolúk igen erősen koopernlnak az ipari  

uzemekkel. Az iskola •S elméleti szakismereteket, az üzem pedig  
a gyakorlati szakkópiást nyújtja. Ez természetesen maga után  

vonja, hogy - mint azt a tanterveknél említettem - a tantervek  

kialakításában igen Szorosan együttmüködnek az oktatási szak-

emberek az üzem szakgárdájával.  

Igen jelentős szerepet játszanak az amerikai szakképzés-

ben  a különféle nappali ős esti tanfolyaok. Ezekben tözópiskola  

után szerezhetnek  speciális szakmai kiegészítést a hallgatók.  
A képzési idő 5-6 hónaptól 1-2 évig terjedhet.  

3.12 Az oktatástechnológiai kutatások ős a szemléltetés  
az USA-ban  

AZ  oktatástechnológia fejlődése az egész világun, de ta-

lán legjellegzetesebb módon az Egyesült Államokban, a kommuni-
káció forradalmával figyelhető  meg, vagy méginkább annak kísó-

rdjelenségeként.  

A kommunikációelméleti kutatások és eredmények megjelené-
sét figyelhetjük meg az oktatásban is. Rtiohonyi András által meg-
fogalmazva: "Az oktatástechnológia bizonyos értelemben a komm,mu-

nikáoióe szakma speciális határesetének tekinthető. Más szavak- 
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kal kifejezve: az oktatástechnológia vógső so ron nem más, mint 
specifikus gyakorlati Gólokra alkalmazott kommunikációelmélet". 

/15/ 
Oktatástechnológiai kutatásokkal az USA-ban a legkülUnfő-

lébb intő zmányek foglalkoznak. Az  irányítást a washingtoni U.S. 
Office of Education ős az Associacion for Educational Comnuni-
cat.ions and Technology vőgzi. Az általános irányelveken ős pá-
lyázati kiíráson /projetels/ Iávül koordinációs tevőken sóggel 
is foglalkoznak. A szakmai /utlszaki/ oktatás oktatásteeh oló-

giai, oktatástechnikai fejlesztősének az irányítója közép ős 
felsőoktatási szinten egyaránt az American Society for Enginee-
ring Education. 

A konkrót kutató munka az egyetemeken, főiskolákon, okta-
tási ktizpontokbon ős nem utolsósorban a professzionális nagyválla-
latok /pi. Xerox/ kutatólaboratóriumaiban zajlik. 

A szemlóltetősben az AV anyagoknak van kótsőgtelentil a 
legnagyobb szerepe, de a 70-es óvek közepe óta az AV anyagok 
jelontősógőt tekintve "bizonyos kltártókelCdósi folyamat figyel-
:iető meg az USA-ban. 

" Az audiovizuális anyagoktól nem várnak csodákat, 
besorolták Őket a többi tanulási forrás közó, őspedíg 
nem is a legelőkelóbb helyre. Változatlanul, sőt ta-

lán növekvő mórtőkben a nyomtatott, f rásbeli annatgká , 

a vezető szeren.  Mindazonáltal ez korántsem jelenti a 
media lebecstilósét. Az audiovizuális központok ős for- 
rssközpontok mindenütt igen jelentős szolgálatot telje- 
sítenek. A media-szakembereket óppígy megbecstilik ős 

tisztelik, mint a tankönyvek szerzőit, vagy az iskolák 
kommunikációs hálózatait megtervező szakembereket. Egyes 

intózmínyek oktatástechnológiai profilját határozott 
media-orientáció jellemzi. 
A media-fejlesztés ős gyártás túlnyowórószt protesszio-
nális , erre specializálódott nagyvállalatok kezesben van. 
Ez annyit jelent, hogy az iskolákban tónylogesen hasz- 
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:isiit anyagok gyártását elsősorban nem pedagógiai, ha-

nem Üzleti megfontolások irányítják. Az  eladhatóság 
érdekében az anyagok minősége kiváló, és a választék 
nagy, de az anyagok meglehetősen heterogének és drágák. 
A legjelentősebb AV anyagtípus a gyakorlatban minden 

oktatási szinten a d, i . Ez után következnek a dia-magnó 

kombinációk, a videoprogramok és a film. Ez utóbbi még 
mindig nagyrészt 16mm-es, noruaál 8 pm  gitár nincs, super 
f mm-es  film elég sok van, hurokfilm ellenben viszonylag 
kevés. FeltUnően kevés az írásvetítő fólia. Programozott 
anyagokat leginkább az ipari ős üzleti szakképzősben 
használják". /15/ 

Az  AV anyagok és a szemléltetőeszközök hatékonyságkutatá-
sával igen sok elméleti szakember foglalkozik a USA-ban. 

Jelentős eredményeket értek el a különböző oktatástechni-

t.,ai eszközök, berendezések tesztelésével kapcsolatban. A New 
Jersey állambeli Princetonban van például a Educational Testing 

Service /ETS/ amelynek feladata a pedagógiai alapkutatásoktól 
kezdve az  alkalmazott  kutatásokig terjed. 

250 fős intézet, amely évi 6 millió dolláros költségvetés-
sel rendelkezik. 

A számítógépekkel felszerelt kutatóintézetben, mely mel-

lesleg az USA egyéb intézeteiben levő mintegy 200 computerrel 

áll összeköttetésben, többek között art AV eszközök hatékonyságá-
nak kérdéseit is tanuliaányozzák. A hatékonyságvizsgálatokat vég-
ző szakemberek többsége pszichológusi végzettséggel rendelkezik. 

A számítógépes kutatás miatt szinte valamennyi kutató, aki 
psziebometriai méréseket végez, jártassággal rendelkezik a  mate-
matikai pszichológia alkalmazásában. /16/ 	• 

Az  oktatástechnológiai alapkutatások Amerikában a pedagó-
giai kutatások rendszerén belül realizálódnak. A kutatási progra-
mot  úgynevezett Project-ok formájában írja ki valamely országos 
szerv, például U.S. Office of Education irányításával működő Or-

szágos Pedagógiai Intézet, vagy a Ford Alapítvány stb. A kiírás 



OMB 

versenypályázat jellegU, amelyet az őrintett intézmények megpá-
lyáznak a konkrétan kidolgozott kutatási terveikkel. A legmeg-
felelőbb pályázat kiválasztása után a kiírást megnyert intéz-
mény kutatógárdája önállóan dolgozik. A kutatási programok ál-
talában 1-2 óv időtartamúak. A határidőket igen komolyan veszik 
ós szórt azokat szigorúan betartják. 

Az oktatástechnológiai kérdésekkel főleg az oktatásfej-
lesztós /Instructional Development/ keretein halfa? találkozha-
tunk az USA-ban.  

A közlési eszközök vagy általánosabban a "Mediák" fejlesz-
tése, kiprt 64lása általában a pedagógiai kutatóinkéi keretein 
belül az oktatástechnológus feladata, a tömegszerű gyártás vi-
szont az erre specializálódott iparvállalatok feladata. 

3.13 TaneszkU 	 az U SA  —ban  

Az Fgyestilt Államokban minden közép- és felsőoktatási in-
tézményben ©egbalálhatók az úgynevezett taneszközlaboratóriumok, 
amelyek vagy önállóak, vagy az iskolai könyvtárhoz kapcsolódnak. 
kinevezésben taneszkbzlaboratóritml elnevezés mellett a könyvtár 
3s Mediatár vagy AV központ megnevezésekkel találkozhatunk a 
kUlönböz( intézminyekru51. 

Több amerikai egyetemen ós megyei oktatási központban volt 
alkalmam megszemlélni a könyv- és meűiatár munkáját. Dolgozatom-
ban  két intézményről számolnék be részletecebben. 

3.13.1 ColuiAla University. New York. N.Y AV köznoptikinak 
és ined ia táránaii munkáJa  

A Columbia University az USA egyik legnagyobb állami egye-
tome New Yorkban. AV központjának hatalmas készlet áll rendelke-
zésére. A központban katalogizált formába: található meg,a dia-
sorozatoktól kezdve a videofeltótelekig,az AV anyagok sz5les ská-
lája. Mivel az egyetem jelentus naennyisógti oktatástechnikai esz-

közzel /hardware/ rendelkezik, önálló karbantartó részlege is  



van a központnak. Czek a karbantartó szakemberek végzik a tan-

székeken &évő berendezések javítását. Az eszközök között sok 

japán eredetit Sanyo, National és JVC gyártmánnyal találkoztam. 

A diavetítők ós az S8-as rendszerek zömében az amerikai GAF 

gyár készítményei. Az egyetemen megtalálhatóak a zártláncú 

videorendszerektól kezdve a nyelvi laborig szinte valamennyi 

oktatástechnikai eszköz. Hozzá kell azonban tenni, hogy nem a 

látványos megoldásokra és a minden áron való technika haszná-

latára törekednek, hanem mindig a lehető legegyszerűbb eszközök 

vannak alkalmazva, amelyek segítségével a kívánt eredményt el- 

érhetik. A legelterjedtebben a Kodak karusszel vagy GAF karusszel 

diavetítőket ős a pergőfilmet S8 vagy 58-as hurokfilm formájában 
alkalmazzák. 

Egyéni oktatógépekkel találkoztam a könyvtárban amelynek 

feladata inkább a korrepetálás 6s az ismétlés individuális for-
májának segítése. 

A professzionálisan előállított információhordozóian kívül 
az egyetem foto és hang studiója szintén állít elő diasorokat, 

hangosított diasorokat, videofelvételeket, pergő és hurok filme-
ket. Figyelemreméltó az AV központ ős könyvtár munkájának szer-
vezettsége. 19 fős létszámmal dolgoznak, amelyből 3 fá diplomás 

oktatástectnológus, 3 fó adminisztratív személyzet ős 12 fó 

technikai munkatárs. Ez a létszám a gyártáson, karbantartáson 

tlilmenően részt vesz az oktatók és tanulók oktatástechnikai ki-
képzésében is. 

Igen érdekes és magas színvonalú a könyvtár ós médiatár 
anyagainak számítógépes katalogizálása. Ez azt jelenti, hogy 
másodpercek alatt ki lehet keresni és le lehet hívni a kívánt 
anyagot. Tárolási rendszerükben az állagmegóvás és a könnyű 

hozzáférhetőség az irányadó. Témaköröltként /kódolt formában/ 

un. "rach moduli" rendszerben tárolt anyagaik igen rövid idő 
alatt magkaphatóak a raktárból. Látogatáson során alkalmam volt 
megnézni két előadást. Az alkalmazott hangosított diasorok közül 
az egyik az "Elektronika gyakorlati alkalmazása" címit sorozat, 

míg a másik "Mikroprocesszorok elmélete" című anyag na- 



gyon szellemesen ős magas technikai színvonalon voltak elkó-

szítve. /Kodak film/ 

3.12.2 Adult Learning Center. Plainfiüd. N.J. könyvtár 
ős  módiatár munkája  

A másik AV központ ős könyvtár amelyről szeretnók nóhány 
sorban beszámolni a New Jersey állambeli Plainfiled városban 
található Adult Learning Center. Ez szó szerinti fordításban 

Felnőtt Tanulási Központot jelent. Funkcióját tekintve valahol 
a könyvtár, müvelődósi ház ős az iskola hármas szerepőt tölti 
be.  Az  írásos anyagokon túlmenően ugyanis olyan AV anyagok ős 
oktatási programok is hozzáfórhetők itt, amelyek kifejezetten 
kópzósi cólokat szolgálnak. A Centerben számos individuális ős 
kváziindíviduális oktatógóp található, amelyekhez a legkülönfó- 
lóbb szakterületek oktatóprogramjait lehet kölcsönözni. Az  egyó-
ní tanulásnak ős felkószülósnek remek lehetősógót teremti meg a 
központ. Legnagyobb jelentősóge a hátrányos helyzetis ős a szí-
nes bőrű lakosság alap ős továbbkópzósóban van.  Az  egész álta-
lános ős közőpiskolai követel©ónyrendszer megtalálható progra-
mozott anyag formájában, ami azt jelenti, hogy egy felnőtt be- 
f ratkozva valamelyik iskolába, lohotőságet kap arra, hogy telje-

sen egyónileg, az Adult Learning Centerben lóvő programok alap-

ján kószüljön fel a vizsgáira. A Centerben megfelelő konzultá-

ciós szemólyzet is rendelkezósre áll, akik segítenek a tanuló-
nak ha elakad munkájában. 

Az  AV laboratóriumokban nyelvi oktatóprogramokat csinál-
hatnak vógig a tanulók. Lennek szerepe főleg a spanyol, de ter-

mószetesen más nyelvterületekről amerikába bevándorló lakosság 
angol nyelvoktatásában jelentős. 

Megtalálhatók a szakmunkás továbbkópzós bizonyos p rogram-
jai is. A rádió, TV szerelők szakmai továbbkópzósóre kószített 

oktató programot volt alkalmam megnózni, amely egy új színes TV 

kószUlók meghibásodási, hibakeresósi ős javítási lehetőségeit 
ismertette meg a tanulóval. 



Az  Adult Learning Center juttatásai ingyenesek, a közsé-
gi tanács, illetve állami támogatás segítsógével tartják fenn. 
Ezek az önálló felnőtt-tanítási központok az egész USA terüle-

tén megtalálhatók és jelentős szerepet töltenek be mind közmü-
velődési, mind oktatási szempontból. 

A két AV központról írottak után szeretnék egészen rövi-

den foglalkozni azzal, hogy kik azok a szakemberek, akik az 
egyetemi és középiskolai, valamint a megyei AV központokat irá-
nyítják. Kik azok a szakemberek, akik a Mediákat tervezik és 
kik vesznek részt a gyártási előkészületbe, megszervez4sóbe és 
iranyításában. 

3.13.3 0k1atástechnglázusok kónzóse az USA-ban 

A fenti feladatokat az USA-ban diplomás oktatástechnoló-
giai szakemberek végzik. 

Az  oktatástechnológusok képzése két lépcsős rendszerben 
főiskolai /Bachelor's Degree Program/ ős egyetemi /Master's 
Degree Program/ keretében történik, a 8.ábrán látható modell 
felsőoktatási rendszerének megfelelően. 

A főiskolai szintű képzésben az oktatástechnológia mellék 

tárgyként szerepel. Az oktatástechnológiai képzés. IST /Instruc-
tdonal System Teohnology/, a következő kurzusokból áll /17/: 

1. Az  oktatástechnikai anyagok felhasználása 
3. Az AV mediumok iutügrálúsa a tantervhez 
3. Egyszerű és olcsó oktatástechnikai anyagok készítóso 
4. Az  AV kommunikáció 
5. Bevezetés az oktatásfejlesztésbe 
6. Szabadon választott IST kurzus. 

Ezen első szintre épül a második Lépcsőben az egyetemi 
végzettséget adó program. Itt az oktatástechnológia főtantárgy. 
A kurzusok a következők: 

1. Az  oktatástechnikai anyagok felhasználása 
2. Audiovizuális kommunikáció 
3. IST kurzus - gyártási terület 
4. IST kurzus - szervezési terület 
5. IST kurzus - tervezési terület 



A 3., 4., 5, kurzusok szabadon választhatók. Az  egyetemi 
diplomához az egyetemek Neveléstudományi Karain az alábbi tár-
gyakból kell választani: 

1. Tanterv fejlesztés 
2. Filozófia 
3. Pszichológia 
4, Kutatásmetodika 

5. Szakmódszertan 

Az  egyetemi szintnél a képzési idő 4.5-5 évet vesz igény-
ye,  attól függően, hogy kőszít-e a hallgató szakdolgozatot. 

A megszerzett diploma a következő területeken végzett mun-
kára jogosít: 

1. Oktatástechnológiai tájékoztatás, s zaktanáosadás 
2. Mediatervezés /egyetemi, főiskolai vagy megyei AV köz-

pontokban/ 
3. AV központ vezetés 
4. SzakfslUgyeleti hálózat 

5. Gyártási terület 

3.14 Szemléltető eszközök csoportosítása, szemléltető esz- 
közök a természettudományos és ®üeaaki oktatásban 

Dolgozatomnak itt következő része tulajdonképpen a II ,  fe-
jezetbe illeszkednók, ahol a Mediumok fogalmával ós eszközdidak-
tikai kérdésekkel foglalkoztam. Mivel azonban az eszközöket, pon-
tosabban a nem személy közlési /szemléltető/ eszközöket a müe za-

ki /szak/ oktatás aspektusából szeretném csoportosítani ós ehhez 
a csoportosításhoz zömében amerikai forrásokból származó anyagaim 
vannak, úgy éreztem, hogy ezt az amerikai oktatási rendszer tár-
gyalásánál kell elvégeznem. Szeretném hangsúlyozni, hogy maga a 

csoportosítás általános órvőnyü, ős a nemzetközi szakirodalomban 

legyen az szocialista vagy tőkés publikáció, hasonló rendszerben 

csoportosítják a nom személy közlési /szemlőltető/ eszközöket. A 
csoportosítást két fő csoportra bontásra végeztem el, nevezetesen 
a nem vetített,ós a vetített szemléltetést különböztettem meg 
/9. ábra/ /1s/ Igyekeztem - ahol erre anyag állt rendelkezésemre - 
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illusztrációkkal bemutatni egy—egy példán a kérdéses eszközö. 

ket. Míg a nem vetített eszközöknél a bemutatott anyagok tulaj-

donképpen információhordozó példák, tehát software—k, addig a 

vetített eszközöknél csak diasorozatra és fóliaanyagra tudtam 

software példát bemutatni, a videófelvételekre és S8—as vagy 

16mm—es oktatófilmekre természetesen nem. Ezeknél inkább magát 

a rendszert a hardware—t igyekeztem ismertetni egy—két példán. 

Itt utalnék rá, hogy dolgozatom további részénél is az 

egyes országok müszaki oktatási rendszereinél megismétlődve ta.. 

lálkozunk majd az eszközökkel, de a bemutatott hardware--k és 

software—k mindig az illető ország sajátosságait, gyártmányait 

tükrözik. 

3.14.1 Nem vetített müszaki szemléltető eszközök 

Osztálytermi /fekete/ tábla  

A müszaki ismeretközlés rendkívül fontos eszköze, amely 

a tanári—tanulói vázlatkészítésre szolgál, frontális osztály-

munka keretein belül. Jelentőségét,minden korszerü oktatástech.- 

Falitábla szerüen kialakított bemutató táblák 

/trainerek/ 

10. ábra 



nikai eszköz mellett,nem lehet eléggé hangsúlyozni. Specifikus 

funkciót fog betölteni az ismeretközlésben még hosszú ideig. 

Színben, anyagban, minőségben változatosak jöhetnek, de még so-

káig a vizuális szemléltetés fontos eszköze marad. 

A müszaki oktatásban rendkívül fontos a folyamatok, rend-

szerek, technológiák demonstrálása, amelynek hasznos segédesz-

közei az úgynevezett trainerek vagy komplex trainerek. 10. áb-

rán elektronikai áramkört bemutató trénert láthatunk. A követ-

kező 11, ábrán például a pilóták képzésénél alkalmazott bemu.s 

tató trainer a D.C. 10—es sugárhajtású utasszállító gép elekt-

romos rendszerét mutatja be a hallgatóknak. 

11, ábra 



i t‘  

Faliképek, jrafikonok 

A faliképek a statikus szemléltető eszközök csoportjába 

tartoznak. Segítségükkel a tantertileknek, szaktantermeknek han-

gulatát lehet kialakítani. Állandóan a tanulók szeme előtt lé-

vén a vizuális élmény rögződik. Alkalmat ad tanári demonstrá-

cióra, magyarázatra, de ugyanakkor grafikon élményével állandó 

motivációs hatást is gyakorol a tanulókra. 

Mágneses szemléltető eszközök 

Az alábbi példán a müszaki alapképzés egyik fontos kér.. 

désének a vasgyártásnak egy részfolyamatát .- a nagyolvasztó 

működését lehet bemutatni mágnestáblán aplikációs anyagok  se-

gítségével. /12. ábra/ 

A mágnestáblán bemutatható applikációs variációk száma 

elvileg végtelen. 

Plasztik táblára illesztett fóliaábra /Plastigraph/ 

A különböző színben készülő müanyag /PVC/ táblára színes 

fóliából készülő grafikus anyagokat lehet tapasztani. Fő előnye 

az öntapadó plastigraph eljárásnak, hogy igen látványos színha- 

12. ábra 
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tásokat lehet vele elérni. A folyamatok, jelenségek egyes rész-

leteit, elemeit a tanulók szeme láttára építi fel a tanár. Az  

alábbi példán egy négyütemű Ottó motor működésének lépésenként 

felépített vázlata látható. A megoldás az ismeretközlésen túl a 

számonkérés fázisában is tág módszertani lehetőségeket biztosít 

a szaktanárnak. /13. ábra/ 

OPERATION OF THE OTTO CYCLE  
4 STROKE ENGINE  

13. ábra  

Perforált táblás rögzítő eljárás  /Pegboard techniques/  

Az applikációs szemléltetési eljárások eszköze. Segítségé-

vel valóságos elemekből összeállított folyamat, berendezések ala-.  
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kíthatók ki korlátlan számú variációban. Az ábra a galvanomé-

ter alkalmazását mutatja be egy ismeretlen ellenállás megha-

tározásával. /14. ábra!  

Hátránya, hogy viszonylag komplikált felerősítési meg-

oldást igényel. Valamennyi applikációs elemet megfelelő modu.l-

méretü csappal kell ellátni.  

TO CONVERT MOVING COIL  
GALVANOMETER TO AN  

OHMMETER  

~ 

l't . ábra  



Makettek, modellek, metszetek 

A müszaki /szak/ oktatás területén fontos szerepet játszik 

a berendezések, gépek, technológiák müködési elveinek és haszná.. 

latának megismerése. Ennek a legalkalmasabb megvalósítása a gya.. 

korlati élet a gyakorlati foglalkozások során történik. Az isko-

larendszerü képzésben azonban az osztálytermi, szaktantermi és 

gyakorlati foglalkozásokon fontos szerepet játszanak a különféle 

modellek, makettek, metszetek. Ezek az eszközök vagy arányos 

kicsinyítésben mutatják be a kérdéses berendezést, vagy egy az 

egyes méretben készülnek, de olymódon, hogy lehetőség legyen az 

arányok a struktúra és a folyamat megismerésére. 

Egy komplett nehézipari berendezés, például egy acélipari 

kombinát,bemutatásnarányosan kicsinyített makett segítségével 

lehetővé teszi, hogy osztálytermi /laboratóriumi/ méretekben ta-

nulmányozhassák a tanulók a kombinát egyes részeit és azoknak 

egymáshoz való kapcsolatát. Egy—egy makett tanulmányozása fon-

tos szerepet tölt be az elméleti ismeretek elsajátítása és az 

azt kiegészítő üzemlátogatás, üzemi gyakorlat között. 

Ilyen makettet láthatunk a 15. ábrán. 



Handle  

Crosshead  

Ram  

Mandrel  

Billet container  

Guides  

Guide for extruded tube  

16. ábra  

• ~i 

A működő modellek lehetővé teszik, hogy egy—egy techno-

lógiának gépi berendezését,arányosan kicsinyített müködő for.. 

mában háromdimenziós dinamikus szemléltető eszköz segítségével 

értsék meg a tanulók. 

A következő két ábrán egy müanyagmegmunkáló extruder gép 

modellje látható, és mellette egy olyan működőképes elvi met-

szett modell, amelyen az extruders szerszámban lejátszódó tech-

nológiai folyamatot lehet szemléltetni. /16. és 17. ábra/  



~~. 

•  A 

rw 

•  

•  

17. ábra  



!co 

A metszetekre felhozott példaként egy négyütemü Fiat 

500..as motor müködő /mozgatható/ metszetét mutatom be az 

alábbi 18. ábrán. A metszeten olyan alkatrészek mozgásának, 

mozgásviszonyainak bemutatására van lehetőség, a tér három 

dimenziójában, amelyek szemléltetése egyedül és kizárólag 

az ilyenmódon kialakított eszközök segítségével lehetséges. 

Art. 131 

18. ábra 



3.14.2 Vetített a ~or~]41tc~tés 	iszak mioktatás  

y iakó ek1  dimsorok~n~ sí t ott di©sa~z~tok  

A vizuális anyagok közül a logelterjedtebben használatos  

ismerethordozók a diafilmek. Eszközdidaktikailag a statikus  

szemléltető eszközök csoportjába so rolhatók, tehát álló vizuá-

lis élményt adnak, de könnyű felhasználhatóságuknál és magas  

információtartalmuknál fogva előszeretettel alkalmazzák a  vilá-
gon mindenütt, igy az USA-.ban. is. "Az USA-ban lévő műszaki is-

merethordozők mintegy 70;40-a diafilm, vagy hangosított diasoro-

zat" /Harvey R. Rryes Techniques for Producing Visual Instruc-

tion Media./  

A következőkben szemléltetősképpen egy technikai diasoro-

zatot mutatok be, amely a finn OTAVA cég készútménye, mivel a-

merikai anyag nem áll rendelkezésemre. Hozzátenném azonban, bogy  

a Kodak, GAF, stb, amerikai vállalatok hasonló, vagy még jobb  
minőségü filmeket forgalmaznak hihetetlen mennyiségben. A fil-

mek keretezett,vagy méginkább szalag formájában kerülnek fel-
használásra. 'lásd a kivetkező oldalt  

A berendezések közül az amerikai DUKANE Corporation auto-

matikus vozórlésü hangosított diaszalagok lejátszására szolgáló  

berendezését mutatnám be, amely tulajdonképpen a diavetítővel  
egyebeépített kazettás magnetofon. Alkalmas automatikus előre  

ós hátra mozgatásra, a hanggal természetesen szinkronban. Az  

egyik legmodernebb berendezés az USA-ban jelenleg. /19. ábra/  

Mozgófilmek. oktatúfilcaek. viqeofelvételek  

Az AV szemléltető eszközök között kiemelkedő szerepe van  
a mozgófilmes és videotechnikának, Az USA-ban jelenleg forgalom-

ban levő oktatófilmek és videoszalagok áttekinthetetlen tömeget  
alkotnak. A professzionalisan erre berendezkedett gyártó cégek  
között igen erős konkurronoiaharo van mind az eszközük /hardwa-
re-b4 mind a kős zí tett anyagok/software-kivonatkozásában. Egyre  
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negjegyzós: Mivel dolgozatomat három példányban készítet-
tem el, az eredetileg 24 darabból 4116 diaso-

rozatot szótbontottam, hogy a 2. ée 3. példány-

ba is tudjak 8-8 képet bemutatni.  
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DUKANE 
Micromatic II  

Automatic Sound Filmstrip Pro'ector 

19, ábra 
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inkább jelentósa különbűző AV központokban,a felső ©s közóp-
fokú oktatási intézmónyekben,folyó film 6s videofelvételek 
gyártása. Több mint 300 kisebb nagyobb cógr foglalkozik üzlet--
szerűen oktatófilcnek 6s videoprogramok kószítősóvel az USA-ban. 
A cnüszaki /szak/ oktatási filmek forgalmazói  közül csak náhá-
nyut említenók meg a legnagyobb cógok közUls 

1. AIMS Instructional Media Service Inc. 
2, I3FA Educational Media 
;. Dubleday Multimedia 
4, Educational Design INC 
5. 1*1I Educational Films INC 
6. Society for Visual. Education INC 
7. United Learning  
8. Westinghouse Learning Corporation 
9, World Film Productions Inc. 

10, McGraw-Hill Films stb. 

Igen jelentós a miiazaki oktatófilce gyártás az általam 
meglátogatott néhány főiskolán ós egyetemen is. Ilyenek  01-
dául: 

New Jersey Institute of Technology, Newark N.J. 

Columbia University, New York 
Prinston University, New York 

Fennsylvánia State University, Pennsyltánia 

William Rainey Harper College, Illionis 
McGill University, :1otreal Canada stb. 

A Professzionális cógek által előállított oktatófilmek 
16mm-es változatban kösz€ilyek, nig a helyi AV hözpontotban in-
kább a S8-as filmeket, illetve az S -:t4 hurokfilmeket  helyezik 
előtérbe. 

Találkozhatunk már a jobban felszerelt oktatási int4zm6-
nyekben az összekapcsolt filmvetítő 6s ipari tővé rendszerekkel, 
melyek  közöl egy rangos roprozentánst mutate!: be It mac. ábrán. 
/ETC System/ 
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ELMO TELECINE CHAIN (ETC) 
SYSTEM 

20. ábra 

A rendszer segítségével lehetőség van 8 9  16, 32mm-.es 

filmek, valamint tetszőleges méretü diafilmeket leadva,közvet.-

lenül az ipari tévé kamera segítségével felvéve a zártláncú té-

vérendszer tetszőleges számú monitorára kivezérelni. 

A képmagnó alkalmazása a zártláncú TV /ZTV/ rendszerekkel 

közösen alkalmazva egyre nagyobb teret kap a müszaki oktatásban. 

Az alábbi képen /21. ábra! egy Technical College elektronikai 

gyakorlótermet láthatunk japán gyártmányú IVC videorendszerrel. 
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21. ábra 
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Irásvetítő /overhead projection/ 

Sokoldalúan alkalmazható statikus és vizuális szemlélte-

tésre egyaránt. Igen sok változata létezik, de minden az USA-

ban kapható projektor szabványosítva van és törvényben foglalt 

kötelessége  a  gyártó cégnek, hogy az utolsó eladott sorozat 

után még hat éven keresztül biztosítani kell az esetlegesen 

meghibásodott alkatrészek cserélhetőségét. 

Az írásvetítőn alkalmazható információhordozó első sor-

ban a fóliatekercs, amelyre a táblai vázlathoz hasonló módon 

lehet előre, vagy a tanulók előtt /vetítik szemben dolgozva!!/ 

írni vagy rajzolni. Az USA-ban kapható fóliák és projektor pen.. 

ek igen jó minőségüek. 

A másik alkalmazási lehetőség a gyárilag készített oktatá-

si programokhoz tartozó fóliakészletek, amelyek praktikus csoma-

golásban /lapozható kivitelben/ és könnyen tárolható módon van.. 

nak elkészítve. Sajnos amerikai írásvetítőtranszparens hiányá-

ban egy Svédországban készült, de az USA anyagokkal kb. azonos 

minőségü transzparenst mutatok be a következő ábrán. A téma az 

elektrostatikus erőterek. /22, ábra/ 

A müszaki /szak/ oktatásban előszeretettel alkalmazzák 

különböző plexiből vagy fóliából készített'irásvetítővel kive-

títhető modelleket, árnyeffektusokat. Ezekre mutat példákat a 

23, ábra. 

23, ábra 
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Érdekes fényeffektusokkal dolgozik az írásvetítőn alkal-

mazható polariskop.  A legkülönbözőbb müszaki jelenségeknél fel-

lépő feszültségeloszlási viszonyokat lehet szemléletesen bemu-

tatni segítségével. 

A gépészeti oktatásban /gépelemek, mechanika, technológia 

stb. tantárgyak tanításánáVélményszerü fényeffektusok segítsé-

gével mutatható be például a gépelemeknél fellépő feszültségel-

oszlás, 

24. ábra 

A 24. ábrán az írásvetítőre helyezett polariszkóp látható 

müködés közben.  A  25. ábrán a csavarkulcsban ébredő feszültség-

viszonyok szemléltetése történik polariszkóp segítségével. Ugyan.. 

csak a jelzett technika látható j egy golyóscsapágyban ébredő fe.. 

szültségviszonyok bemutatásánál. /26. ábra/ 

25 , 
Mara  26. ábra 
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Különféle mozgási effektusok létrehozását teszi lehető-

vé az úgynevezett Air Table ,  vagyis levegő asztal, Az  írásve-

títő tárgyasztalára helyezve,az alulról levegővel táplált per-

forált felületü levegő asztalon szemléletesen bemutatható pél-

dául az úgynevezett Brwon—féle mozgás, /27, ábra/ 

...... 
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27, ábra 

         

Viszonylag korlátolt mennyiségben találkozni a raszterhá-

lós vagy polárkorongos megoldású úgynevezett mozgó ábrákkal, a.. 

melyek szintén az írásvetítőn kerülnek felhasználásra, 

Elterjedésüket az eszközök bonyolultsága és az információ 

hordozók magas ára akadályozza, A szakmai oktatásban jól alkal-

mazható megoldás, amely előtt még komoly lehetőségek vannak, 



3.2 Anglia oktatási rendszerének rövid ismertetése  

"Az  Angliában jelenleg érvényben levő alsó és középfokú 

oktatási irányvonal a század huszas éveiben keletkezett. 

Az  1944-ben alkotott oktatási törvény az Educational  Act  

értelmében mindenkinek joga van az elemi és differenciált közép-

fokú képzésre, szakképzésre". /19/ 

Erősen uralkodó nézet volt az elemi iskolán belül, hogy 

az adottságok örökölhetők, így a tehetség is az. Feltételezték, 

hogy 11 éves korig a tehetség iránya mértéke világosan megmu-

tatkozik. Ennek alapján 11 éves korra helyezték az úgynevezett 

"11 plus" szűrővizsgát, amely eldöntötte a pályairányítást. 

Szerkezetileg nívótagozatos és nívócsoportos osztályokat alakí-

tottak ki, amelyek tulajdonképpen az osztálykülönbségeket rög-

zítették. 

A tankötelezettség 16 éves korig tart. Ennek törvénybeik-

tatása már 1944-ben megtörtént, de tényleges megvalósulására 

csak az 1972-es és 73-as tanévben került sor. 

A következő ábrán /28. ábra/ Anglia és Wales oktatási rend-

szerének blokksémáját vázolom fel, a The Education System of 

Englan and Wales című kiadvány alapján, melyet az Angol Oktatá-

si és Tudományos Minisztérium adott Ici 1971-ben. /20/ 

A továbbiakban a közép- ős felsőoktptásról írok,kiemelten 

foglalkozva a műszaki /szak/ oktatás helyzetével. 

3.21 A középiskola /Secondary School/ 

Az  angol középiskolai képzésnek - leszámítva a szakokta-

tást, amelyről külön szeretnék írni --négy iskolatípusa van. 

1. Grammar School  

A Grammar School amint az a 28. ábrán is látható, a 11 ős 

18 éves kor közötti oktatást szolgálja. Tulajdonképpen két rész-

ből íill: az első öt osztály után 16 éves korban smerezhető meg 

az úgynevezett 0-level /ordinary/, vagyis az érettségi alsó fo-

kozata. 
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A 6. 7. osztályban 16 és 18 öves kor között szerezhető 

meg az A-level, vagy teljes nevén Advanced level, ami az érett-

ségi vizsga II. fokozatának felel meg. Ez az iskolatípus való-

jában megfelel a magyar gimnáziumi képzősnek. 

A felsőoktatásban való továbbtanulás az A-level vizsga 

letétele után folytatható. /21/ 

2. Modern School  

A 11-től 16 éves korig képező iskola az alapmüveltsóg 

megadása mellett bizonyos szakmai előképzést nyújt. Az  Iskola 

elvégzése után a tanulók dolgozni mennek ipari, kereskedelmi, 

vagy háztartási területekre. Az  iskola befejezése után a tanu- 

lók CSE /Certificate of Secondary Education/ végbizonyítványt 

kapnak. Ennek birtokában ós a munka melletti tanfolyami tovább-

tanulási keretek között letehetik az 0-level érettségi vizsgát. 

3. Technical School 

A középiskolák fajtáin belül kifejezetten a felsőfokú 

ipari vagy kereskedelmi tanulmányokra előkészítő iskolatípus. 

Képzési ideje és rendszere a Grammar School-nak felel meg. A 

felsőfokú  továbbtanuláshoz 2-3 szaktantárgyból letett A-level 
vizsgát kell letenni. 

4. Comprehensive School  /11-18 év/ 

Az  elmúlt évtized legtöbb vitát kiváltó iskolatípusa az 

egységes iskola. Már az 1944-es Education Act tervbe vette az 

egységes iskola megvalósítását. Az  ötvenes évek elején alakul-
tak kísérleti comprehensive schoolok. A comprehensive school 

lényege: l: éves korban nincs szelekció. Az  első osztályban 

egységes tanterv szerint tanulnak. 10 kötelező és 2 választott 

tantárgy van. A II. osztálytól kezdve különböző tantervű osztá- 
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lyok vannak. Az ABC a Grammar School anyagát végzi, a DZ osz-

tályok a Modern Schoolét. A differenciáltság egyre nó. A vá-

lasztható tantárgyak száma bővül. Egyik változatból át lehet 

lépni a másikba. 3 változata van: 1. full comprehensive 

jesen egységes/; 2. two-tier /kőt szakaszos/; 3. campus rend- 

szerit /különböző típusú iskolák közds területen helyezkednek 
el./ A helyi adottságok szabják meg, hogy melyik típus terjed 

el. /22/ 
Megjegyzendő, hogy a Comprehensive School problémája túl-

nőtt az oktatás keretein és az egymást váltogató Munkáspárti 

és Konzervatív kormányok közötti politikai vitává szólesedik. 
Az  alapprobléma, hogy a Munkáspárti kormányok szerint 

meg kell szüntetni a tehetség és kópességkritóriumok alapján 

történő kiválogatást. Csak olyan iskolában történhessók közép-

iskolai oktatás, ahol nem alkalmazzák a válogatás módszerét 

/1970. febr. törvényjavaslat/. 

A Konzervatív kormányok a "11 plus" vizsga mellett, va-

g'is a válogatás mellett állnak. 

Az  1970. július 1-ón kiadott 10/70-es körlevél már a 

győztes konzervatív párt oktatási koncepcióit tükrözi, mely 
szerint a helyi oktatási szerveknek /Local Education Authority/ 
LEA-nak joga ban választani a szelektáló, vagy nem szelektáló 
iskola között. /23/ 

/A Frame work for Expansion Education 1972. No.23. alap-

jdn/ /23/ 

3.22 Szakoktatás /Vocational Education/ helyzete Angliában 

A szakmai oktatásnak alapvetően a következő változatai 
különböztethetők meg az angol oktatási rendszerben: 

1. Nappali iskolák /szakmai közép, vagy felsőfokú intéz-

mények/; 

2. Dolgozók tanfolyamai /esti, nappali, levelező/ 

3. Váltakozó /szendvics/ tanfolyamok. 



A szakmai oktatás, a szakképzés eredményeként három küé 

lönbözŐ kategóriába sorolható a végzett tanuló: szakmunkás, 
technikus, mérnök. A szakmai oktatás egószóórt az 1972-ben létre-

hozott Szakmunkásképző Bizottság /Training Service Agency/ a fe-

lelős. 

A 16 éves korig tartó tankötelezettség után kerülhetnek a 

tanulók "inasképzósre" /apprenticeship/. A szakmunkásbizonyít-

vány megszerzésének alsó határa 21 óv!! 
Betanító tanfolyamokat is szerveznek, amelyek minimum 6 

hónapig tartornak, maximum 1 éves időtartamúak. A betanító tan-
folyamok a továbbképzési centrumokban kerülnek megszervezésre. 
Ezeknek többnyire a Technical College-k adnak otthont, mivel 

Angliában a szakoktatás jelentős része a különféle tanfolyami 

megoldásokban valósul meg, úgy érzem érdemes erről néhány szót 
szólni. 

Talán elöljáróban még annyit, hogy a nappali tagozatos 

szakképzésnek a Technical School ós a Technical College a szín-
helye. Ezek azonban fdleg a főiskolai vagy egyetemi szintű mér-
nököket, esetleg technikusokat képezik. 

Az iparban a tanfolyami rendszer van elterjedve. 

1. i venina Courses 1Esti tanfolyamokj 

Lényege, bogy a gyakorlott üzemi tapasztalattal rendelke-

ző munkásnak az elméleti ismereteket megadja ahhoz, hogy vizsgát 

tehessen. Korszerfitlen, elavultnak tekintett forrna. 

2. Block Relase /Turnusos képzés/  

Főleg a technikusképzésben alkalmazott forma. Az  elmélet 

és gyakorlat külön blokkosított formában van megoldva, 10-12 

hét tanulás /elmélet/ valamely Technical College-ban, majd 10-
12 hét üzemi gyakorlat. 
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3. hay-Release Courses /Szabadnapos tanfolyam/ 

Heti négy nap tizemben , eby "szabadnap",  amelyet  az  tizem 
biztosít a dolgozónak tanulásra. Igy egy egész napot és egy 
estót,10-12 órát,tud elméleti tanulásra fordítani. A gyakorlat 

azt mutatja, hogy az esti tanfolyamnál jobb, a blokkosított tur-

nus képzésnél mosszabb megoldás. 

4. Sandwich Courses /Szendvics tanfoíyamok/ 

Hat hónap üzeni gyakorlat, hat hónap elméleti oktatás. 
Főleg az elméleti igényes szakmák oktatásánál alkalmazott meg-

oldás. A képzés általában köt öves. Ha jól szervezett az tizem 

ős az iskola kapcsolata, igen jó hatásfokú képzési forma. 

5. Full-time Integrated Courses /Euysóges tanfolyam/ 

Elméleti és a gyakorlati oktatás is az iskolában törté-
nik. Ha jól felszerelt az iskola, Idoúlis lehetőséget bizto-
sút a szakoktatásnak. Probléma, hogy az tizemtől egy kissé el-

szakadt formának minősíthető. 

Főleg technikusminőstSéaben van  jelentűsége. 

6. Advanced Craft Courses 1Haladó szalmiunkás tanfolyam/ 

2 éves tanfolyam, amelyen a tehetséges szakmunkások ta-
nulhatnak tovább, hogy letegyék a "A-level" vizsgát, amellyel 

egyetemen is tanulhatnak tovább. 

7. Fulltechnologioal Certifical Courses JKiejészítő technológiai  

tanfolyam  

A  mtivezetáképzós. egy éves *arafolyama. Szintér, a tehetsé-
gesebb szakmunkások számára szervezik. 
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8. Ab-initio Technican Courses Közvet en technikusi tanfol 

Technikusi szintű középkádereket képez a középiskola után, 
főleg gép- és villamosipari területre. A tanfolyam utém szigorú 
vizsgán  esnek  keresztül a hallgatók. 

9. End-on Craft Technican Courses ]Technikusminősítő tanfolyam/ 

Hasonló mint az előző forrna. Kőt év a képzősi idő. Müsza-

ki ellenőri és szervizmunkára készít elő. 

A fentiekben felsorolt tanfolyamok vizsgarendszeréért az 

országban lövő Ut vizsgacentrum a felelős. A legfontosabb ezek 
Weil a City and Guilds of London Institute, ahol a záróvizsgá-
kat kell letenni a jelölteknek. A vizsgák szakmai elméleti, szak-

mai gyakorlati tantárgyakból, valamint kapcsolódó tantárgyakból 

állnak. /24/ 

Sixth Form /Hatodik osztály/ 

A Sixth Form-ban tanulók kiire kiterjed valamennyi olyan 
növendőkre aki még 16 évos kora után iskolába Jár, vagy olyan 
képzésben vesz részt, amelynek révén érettségi vizsgát szerez-

het. 
A Sixht Form egyfajta egyetemi előkészítő, amelyben azon-

ban igen nagyfokú a szaktárgyi specializálódás, amely a fakul-
tatívan az egyéni érdeklődésnek Ynogfelelően választható tantár-

gyak szük köréből fakad. Ezen specializálódott tanulókat a tan- 
ügyi igazgatóságok összevonták,kgy alakultak ki a Sixht Form Centre-k 

valamint a Sixth Form College-k. 16-18 éves korig tanulnak itt 
a tanulók. A számos előnye  mellett komoly veszélye a Sixht Form 
képzősnek a túlspecializáció,és a teljesen individualizált okta-

tűs. 
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3.23 A közlési oszkeiziik á s a szemléltetés AnAliában 

A rádió- ős TV állorcások /UDC, ITV 3 Independent Tele-. 

vision/ 1AZ óta sugároznak müsort az iskolák számára. Leg-
inkább a 9-1 1i övesek oktatásában veszik hasznát. Az 1971/72-es  

tanévben az iskolák 5%-ában volt képmagnó, 1 évvel később már 

11%-ában. A televíziós társaságok az adásokhoz segédkönyvet, 
munkafüzetet, feladatlapokat adnak ki a tanárok ós tanulók ré-
szőre. Az ITV-nek óvente 200 publikációja van, a BBC-nek ;jóval 
több. Az adásokat ki is kölcsönzik 16 mm-es filmen. A termó-
szettudornányos adások általában a TV-ben, a nyelvi programok a 
rádióban mennek. Külön felnőttoktatási program is van a tele-

vízióban. Nagy  segítséget nyüjt a tóvá a továbbkópzú college-ok 
számára. Ezeknek a college-oknak 50%-a rendelkezik kópmagnóval. 
Ezekkel az adásokkal azokat is be akarják kapcsolni a tanulás-
ba, akik eddig semmiben nerc vettek rószt. Egy évben 450 óra 

szól a felnőtteknek. Együtt működik a Nyílt  Egyetemmel /Open 
University/. A tévé-programhoz levelező tanfolyam is kapcsoló-

dik. Általában 0-levet vizsgára kőszít fel. 1973-ban kissé 
csökkentettók a programok számát. A Nyílt Egyetem számára szó-

ló programokat ó jfól utón ős kora hajnalban sugározzák. 
Az utóbbi évek során az oktatásban minőségi változások 

mentek vógbe. A tanítás során a tankönyv háttórbe szorult, ás 
előtórbe került az egyéni tanulás. Ehhez azonban információs 
forrásokra van szükség. Ennek következtében nőtt az iskolai 
könyvtárak ős a könyvtárosok konzultációs szerepe. A könyvtár-

ban nemcsak könyvek vannak, hanem toohnikcai eszközök is, melyek 

az információszerzést 'alősogitik: film, magnószalag, diapozi-
tív, hanglemez, képmagnókazetta l  ós ezek felhasználásához film-

vetítő, magnó, tévő, diavetítő, írásvetítő, lemezjátszó, r3ikro-

filmóleolvasó. /Könyvtár ós Mediatár/. 
A közlósi eszközök korábban ismertetett rendszeréből vizs-

gáljuk meg a nem szezóly eszközöket,  tehát a különböző tárgyi 
információhordozókat, oktatástechnikai anyagokat. 



Az  oktatástechnikai anyagok kutatásával, előállításával 

több intézet és gyártó cég is foglalkozik Angliában. 

Igy például a korszerű középiskolai módszerek eszközvo-

natkozásait is vizsgálja a University of London Goldsmith's 

College Curriculum Laboratory. 

Különös figyelmet szentelnek olyan módszerek ős eszközök 

kutatásának, amelyek gyorsan változó világunkban megfelelnek a 

tanulók speciális érdeklődésének. 

Kifejezetten curriculum fejlesztéssel ős ezen belül az 

oktatástechnikai anyagok széles skálájának előállításával fog-

lalkozik az ún. Schools Council. 

A szemléltető eszközök fejlesztése a következő rendszer 

szerint történik; 

A School Council-on belül szaktárgyi bizottságokat ala-

kítanak az iskolai oktatás minden területére. Igy a müszaki ok-

tatásra is. 

A szaktárgyi bizottságok részben gyakorló pedagógusokból, 

részben pudig szervezőkből /curriculum  officer/ állnak. A fej-

lesztésre való jogot pályázat alapján lehet elnyerni. A pályá-

zatokat lehet egyénileg vagy "team" csoport szerüen beadni. 

Valamennyi project fejlesztésnél alapvető szempont, hogy:  

1. Gyakorló pedagógusnak feltétlenül kell lennie a cso- 

portban. 

Minden projectet iskolában ki kell próbálni. 

1rdekes gyakorlat, hogy a projecten dolgozó gyakorló pe-

dagógus fizetésének meghagyása mellett egy-két napján a hétnek 

mentesül az oktató munka alól a project elkészülté"*g. 

A Schools Council a kifejlesztett oktatástechnikai anya-

gok gyártásában a legkülönfélébb kiadó és gyártó cégekkél koope-

rá1. 
A z elkészített eszközök, anyagok kipróbálását értékelését 

nem a tanulói teljesítményszint növekedésének vizsgálatával vég-

zik, hanem a kipptíőálásban résztvevő tanár véleménye a döntő. Ez 

a gyakorlat úgy érzem erősen megkérdőjelezhető. 



Valószínit azonban, hogy ezen értókelósi rendszer mögött 

Üzleti érdekek rejlenek, hiszen egy-egy eszköz vagy oktatócso-

mag megrendeléséről vég - a helyi oktatásirányító szervek 

döntenek - a tanárok véleménye alapján. 
Az  egyik legnagyobb angol taneszközgyártó cég a Griffin 

and George Ltd. Elsősorban természettudományos ós miiszaki tan-

tárgyak tanításához gyárt és forgalmaz,demonstráciős és kísér-

leti eszközöket. 
A Griffin and George Ltd-nek külön fejlesztő irodája van, 

amelyben a tanítási témákra - külső gyakorló pedagógusok bevo-
násával - meghatározzák,hogy milyen demonstrációt, tanulókísér-

letet igényel az adott kérdéskör hatékony tanítása. Az  eszközök 
kialakítását ennek alapján végzik el. 

Minden övben vaskos prospektusban tájékoztatják a szakta-

nárokat a cég45l vásárolható anyagokról. Ebben a statikus ós 
dinamikus vizuális ós audiovizuális eszközök igen széles skálá-
ja szerepel rövid ismertetés ós ármegjelölés kíséretében. 

/Griffin Sience and Education Program/ 

A fentiekben ismertetett országos kutatási ős gyártási 
területtel foglalkozó intézményeken kívül,igen jelentős a te-

rületi oktatásirányítási szervek /Local Education Authority/ 

fennhatósága alatt dolgozó Media Forrás Központok. /Media 

Resources Centre MRC/. 

Ezeknek alapvetően két fontos feladatuk van: 

1. Információhordozók, oktatócsomagok készítése a helyi 

iskolahálózat számára. 

2. Oktatástechnikai anyagok, oktatócsomagok bemutatása 

ős kölcsönzése. 

Az elkószlilő anyagokat három forrásból szerzik: 

1. A területhez tartozó pedagógus személyesen jelentke-

zik tervével, vázlatával, amelyet az MRC munkatársai 
elbírálnak, fogy megfelelő-e. 



2. A szakfelügyelela hálózat tesz javaslatot a tapasz-

talatok alapján eszközök elfogadására vagy fejlesz-
t4sére. 

3. Az  MRC pályázatai alapján készülnek. 

A Media Resources Centre-ea jelentős Mediatárral rendel-

keznek, amelybal kölcsönözni lehet az anyagokat. 
Végezetül megemlítem, hogy az iskolákban is jelentős 

agyóni, szalctaaári igónyeket kielógít3 információhordozó készí-
tési munka folyik a műhelyekben, laboratóriumokban, AV szakkö-

rökben. 
A zabszaki /szak/ oktatás területőre különösen jellemző a 

házilag _a készített modellek, makettek, metszetek alkalmazá-

sa. Itt jelentós martékben besegítenek ezen eszközeik lótrehozá-
sában az iskolákkal kapcsolatban álló űzetnek, gyárak. 

A fentiekben közölt információkat rószben a jelzett iro-
dalom, rószben pedig 1977 júniusában londoni  látogatáson alkal-
mával meglátogatott intózmények /Schools Council,160 Great 
Portland Street, London, Media Resoirces Centre MRC IIighbury 
Station Road, Islington, London/ tapasztalatai alapján állf tot-

tam össze. 

3.3 Az  NSZK oktatási rendszerbnek ismortotóse  

Az NSZK oktatási rendszerben órvónyesülő párhuzamosság 
/Volksschule, I3auptschulo, Realschule, Gymnasium/ hívezi tükrözi 
a társadalmi osztálytagozódást, zűksógessfgót a reakciós tehet-

s6gelmélettel indokolják, amely a tanulókat három fő csoportra 

osztja: elméleti, gyakorlati, 6s elméleti-gyakorlati.A 4, osz-
tály után történő iskoláztatási szelekció eleve meghatározza az 
egyén társadalmi funkcióját. A tankötelezettség 6 éves kortól 

lg éves korig terjed. A középfokú iskolában tovább nem tanuló 
fiatalok számára a 8 vagy 9 osztályos népiskola elvógzése után 
kötelező a 2-3 öves szakmunkásképző iskola. 



A Kultuszminiszterek Állandó Konferenciája 1970. július 

2-án elvileg állást foglalt a strukturális reformtervezet  mel-
lett, amelynek a horizontális felópítós a jellemző vonása. Az  

új koncepció az általánosan kópző intézményeken kívül a felső-
oktatási ós szakoktatási intózmónyeket, az iskoláskor előtti 

nevelőst, a rendszeres továbbkópzóst, az iskolán kívüli neve-
lőst is az oktatási rendszerbe tartozónak tekinti. Ugyanakkor 

a föderatív rendszer akadályozza az egész köztársaságra órvó-
nyes rendelkezósok, irányelvek kibocsdtását, ezért az intózke-

dések előzetesen bonyolult, sokoldalú egyeztetést igényelnek. 

Az  egyeztetőst a tartományonkónti pártpolitikai erőviszonyok 
tovább bonyolítják. /25/ 

A 29, ábrán a Nyugat-Nőnetországi oktatási rendszer mo-
delljét vázoltam fel. /Linke W.: Integrierendo Gosamstschul-

modelle und differencieronde Beruf-sebulstrukturenin der Bil-
dungsplanung c. könyve alapján/ /26/ 

3.31 Középiskola az NSZK-ban  
1. A középfokú iskola I. szakasza /Sekundarstute i./ 

7310. osztály, 11-15. életév 

Feladata, bogy minden gyermeknek kötelező alapismerete-
ket ©s egyben speciális kópzósi lehetősógeket nyújtson, amelyek 

megfelelnek agyóni hajlamainak ős a középfokú kópzós II, szaka-

szában az általános ős szakmai képzős követeinónyeinek, vala-

mint előkészítenek a gyakorlati tevékenységre. 

2. A középfokú iskola II. szakasza /Sekundarstute II./ 

11-13. osztály, 15-18. óletáv: ebbe a szakaszba tartoz-

nak a gimnázium felső tagozatai ós a különböző szakiskolák. A 
II. szakasz tipizálását a részben azonos, rószben differenciált 

tantárgyrendszer órdekében fel kelladni, hogy teret lehessen 

biztosítani a képességeknek ős az önállóan választott teljesit-
tnónyi területeknek, s ugyanakkor különböző területeken kötelező 
követelmónyeket lehessen támasztani. Az  osztályrendszerei oktatás 
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helyett tantárgyi ós tematikailag meghatározott tanfolyamokat  
kell szervezni, melyeket /megfelelő elosztásban nyelvi, poli-

tikai, természettudományi és mtivészeti területek/ a tanuló ma-
ga választhat. A tanfolyamos: noui apcsalódnak az évfolyamokhoz.  
A teljesítmény elbírálásának új rendszerét a záróvizsgákon jó-

váhagyó véleményezés egészíti ki. /27/  

3. Eayséaes iskola /Gosamtsohule/  

A 60-as övek végén az liSZK--ban új középiskolatípus kelet-

kezett, az úgynevezett egységes iskola /Gesamtsehul©/, amely  

egyesíti a  három  közápiskolatípustd a polgárit, a reáliskolát,  

és a gimnóziumot. F2en iskoláknak kétféle modellje van, amelyek  

két elven: a kooperáoio, illetve az integráció elvón alapulnak.  
Az ilyen iskolák száma viszonylag alacsony. Bennük az iskolások-

nak mindössze 1%a-a tanul.  

3.32  Szakoktatás  he 1 ►z4te~~ ....~.~.~. 	~.r...  

1. Szakmunkásképző iskolák  

A Német Szövetségi Köztársaságban, mint sok más nyugat-
európai kapitalista országban is, a középfokú szakoktatási in-

tézmények nincsenek Unálló tanintézeti kategóriává nyilvánítva.  
Itt bonyolult és sokfokozatú szakmai-technikai képzési rendszer  

van, amelyet az oktatás különböző szinvonalával, időtartamával  

és jellegével rendelkező szakmunkásképző iskolák alkotnak. Ezek  

közé tartoznak: a termeléssel egyidojü kötelező szakmunkáskép-

ző iskola, amelyet lS éves kordig minden polgári iskolát vég-
zett serdülő k{iteles elvégezni, amennyiben nen tanul tovább. A  

nappali szakmunkásképző iskola,!a szakmai irányultságtól füg-

gően 1-3 éves képzési icővel/, az előzi iskolatípusok alapján  
müködő‘ emlotszintii szakmunkásképző iskola,ésa felsoroltaknál még  
magasabb színvonalú "szakmai" iskola. Ezekben az oktatási intéz- 

mdnyokben különböző iparágak munkáskádorei, valamint tisztviselők  



kertilnek képzésre olyan állásokra, amelyek nem igényelnek se© 

magasfokú általános, sem szakképzettséget, Gyakorlatilag ezek 
az oktatási intézmények mind zsákutca jellegűen, . 61 a szakmun-
kásképzi, iskolát végzetteknek csupán elméletben Vak - horn& 

lyos - esélyeik a felsőfokú végzettséghez vezető bonyolult 
hierarchikus létrán való előrehaladásra. A szakmuntisképzésben 
a 16 éves és idősebb fiatalok több mint 8550-a részt vesz. /28/ 

2. Mérnöki iskolák 

A tulajdonképpeni szakmunkásképző iskolák mellett az 

NSZK-ban egészen 1972-ig léteztek a gazdaság, a közszolgálta-
tás stb. különböző ágazatainak középkáderei képzésére szolgáló 
oktatási intézmények. ízen oktatási intézmények jelentős részét 
a mérnöki iskolák tették ki, amelyeket 1967-ben mérnöki akadé-
miákká alakítottak irt. lappon ez az oktatásiintézmény-típus élte 

át alighanem a legjelentősebb változásokat az utóbbi időben. 
1955 őszén a  kultuszminiszterek állandó konferenciája kü-

lt3n határozatot hozott, Fis;ely a mérnöki iskolák számát rögtön 
50%-kal emelte. Külön súlyt fektettek bizonyos szakágat szakem-
bereinek képzésére. 1958-ban az NSZK.baan már 82 mérnöki iskola 

volt. A következő 10 évben, azaz 1968-bun, ezen iskolák számai 

144-re növekedett. 

Egyrészt a "szakafai" iskolák bázissín jöttek létre mérnöki 
iskolák, másrészt újak is keletkeztek. Több mező- én erdőgazda-

sági stb ,  emeltszintű szakmunkásképző iskola nyerte el a mérnöki 

iskola státusét. Ennek megfelelően felülvizsgálatra került ezen 
intézmények felvételi rendje és a benntink folyő oktatás jellege. 
Különösen nőtt a mérnöki iskolák száma az 1964-től 1968-ig ter-

jedó öt év alatt. Csak a gépészmérnöki iskolák száma 27-tel nőtt. 

A mérnöki iskolák az 1964-ben jóváhagyott 20 szakon kőpes-
tek tizemmérnökiket. Ezek: a közműépítészet, a magasépítészet, a 
topográfia, a gépészet, a számítástechnika, hajóépítős, a prccí-
ziómiiszer-készítés, az  elektrotechnika, az alkalmazott fizika, 
a kohászat, a bányászat, az erdészet, a textil- és papíripar, a 



mezőgazdaság, a kertészet ós s.aőlászet, a kémia, a  termelés-
szervezés stb. A záróvizsgák legalább  Ut fróubeli ós egy szó-

beli vizsgából állottak, ós egy állami vizsgabizottság előtt 
zajlottak le. 

A mérnöki iskolát végzetteknek jogilag lehetőségük volt 
az egyetemre való jelentkezésre, de a mérnöki iskolát v©gzető 
tek között a főiskolát végzettek száma alacsony. Nem voltak 
egységes szabályok a tanulanányokuak az egész ország területón 
működő egyetemeken való folytatásának lehetőségeire vonatkozó-
lag. Általában az egyetemi felvétel móljából a mérnöki iskolát 
végzett f résbeli vizsgákat kt teles tenni, ezenkívül egy idegen 
nyelv ismerete szükséges. 

Röviden ilyei, a mérnöki iskolák fejlődéstörténete az 

50-es évek elejétől a 60-as évek vágóig, amikor lezajlott az 
a reform, melynek során a mérnöki iskolák ós a hasonló jellegű 
oktatási intózruónyek szakfőiskolákká alakultak át. /28/ 

3. Szakfőiskolák  

1968 októberében a tartományi miniszterelnökök megálla-
podtak ezen új oktatási intézmény-típusnak az egész ország te-
rületón való lótesf télére vonatkozólag. A rendkívüli nyilatko-
zat hangsúlyozta: "A szakfőiskolák a főiskolai szektor függet-
len oktatási intézményei". Az ój oktatást* intézmény--tfpus előtt 
Az oktatás tudományos alapokra helyezésének és a hallgatóknak 
az önálló gyakorlati munkára való felkészítésének feladata  állt. 
Már 1968-ban módosították a mérnöki iskolák felvételi rendjét. 
A mérnöki iskolákba való jelentkezéshez szükséges oktatási időt 
12 évre növelték. 1969 februárjában a tartományi miniszterelnö-
kök megállapodtak a reál- és a mérnöki iskola közötti átmeneti 
fokozat - a  2  cíves szaklct1zépiskola - lótesítóéóhen, Ezen  okta-
tási intézmény elvégzése előbb a mérnöki iskolába, majd a szaké 
főiskolára való jelentkezés egyik szükséges feltétele volt. Ily 

hódon ezen oktatási intézmények felvóteli rendje közelített a fő-
iskolai felvételi rendhez. Annál is inkább, mert tervezik a gim-
náziumi képzős tartamának egy évvel való csökkontósát. 



Bárom-négy óv alatt a mérnöki iskolák két átszervezésen 

mentek keresztül: előbb 1967-ben műszaki akadémiákká, majd 

1972-ben szakfőiskolákká alakultak át. Az  utóbbi reform tar-

talmazta a leglényegesebb változásokat ezen oktatási intézmé-
nyeknek mind struktúrájában, mind egész szervezetében. Többek 

között létrejött azok tömörítőse, viszonylag kisszámú mérnöki 

iskolának egy oktatási intézménnyé való egyesítőse. Például 
Eszak-Rajna-Vesztfália tartományban 100 mérnöki iskolát 15 
müszaki főiskolává egyesítettek. 1968 és 1972 közötti időszak 
a reform ős a mérnöki iskoláknak a főiskolai szektorba való 

bekapcsolódásának átmeneti, előkészítő szakaszát képezte. 
A reform egyik fő célja a középkáderképzős tudományos 

színvonalának ós minőségének javítása. Természetesen má st  okok 

is voltak: a mérnöki iskolák státusának emelését megköveteltők 

például az Európai Gazdasági Közösség országainak munkaerőpi-
aci követelményei, ahol a nyugatnémet mé rnöki iskolák végző-

sei, mint ismeretes, diszkriminációnak voltak alávetve más or-
szágok »asonlo szintű szakembereivel szemben. Azonban nem le-
het a mérnöki iskolák státusának emelését pusztán formális ak-

tusnak tekinteni. Kétségtelen, hogy ebben a reformban azok a 

mélyreható  változások tükröződtek, amelyeket a tudományos-tech-
nikai forradalom idézett elő az oktatás szférájának valamennyi 

szintjén - az alapfokú oktatástól a felsőoktatásig. 
A tudományos-műszaki fejlődés magasabb követelményeket 

támaszt a különböző szintü szakemberekkel szemben. A termelés-
ben a középkáderek szerepe rendkívül nagy, az irántuk támasz-

tott követelmények egyre növekszenek. 1972-ben a szakfőiskolák 

a főiskolák egyik tipusává lettek. Jelenleg a felsőoktatási in-

tézmények új tipusának - az összfőiskolának - létrejöttével 
kapcsolatban a szakfőiskolák ezen integrált rendszer részvivő 

váltak. Azokban a tartományokban, ahol léteznek ezek az integ-

rált főiskolák, a szakfőiskolák beépülnek azok szerkezetébe. 

Más tartományokban azok ónálló, rövid ciklusú főiskolatípusként 

működnek. A szakfőiskoláknak a felsőoktatási szektorba való be-

illeszkedése igen bajos. Viták folynak a szakfőiskolai oktatók 
státusáról, az összfőiskolai diploma órtókéről. /28/ 



3.33 A köziósi ssz 	 korlat lib an  

3.33.1  Media központok 

A media központok funkciójának meghatározása és elhelye-

zéstik az NSZK-ban /mint korábban az USA-ban is/ először külön-
böző /rószben rivalizáló/ intézmények különböző elképzelőse 

szerint törtónt: "a közmüvelődósi könyvtárak kezdtók kínálatu-

kat audiovizuális eszközökkel bővíteni - bibliotókából medio-
tóka lesz,a technikai oktatási eszközök rendelkezésre bocsátá-
sával ós a használóknak nyújtott szaktanácsadással azonban a 

feladatkör átfedő& került egyrészt a filmkölcsönzőközpontok, 
másrészt a népfőiskolák feladatkörével. A filmkölcsönzőközpon-
tok funkciója is bővülni kezdett: a technikai oktatási eszközök 

rendelkezésre bocsátásával részben a tervezés ós az előállítás 
irányában, részben  pedig a felhasználáshoz nyújtott tanácsadás 

irányában, ós így media központották alakulnak át." /29/ Csírá-
jában /modellkísérletek/ a népfőiskolák is bővíteni kezdték a 
tanfolyamkínálatot egyes technikai oktatási eszközök rendelke-
zósre bocsátásával ós a megfelelő tanulási tanácsadással, ós 
így elindultak az önálló tanulást lehetővé tevő központtá vá-
lás Útján. /30/ A "Media központ" fogalma ezért eléggé különbö-

ző intézményekre vonatkozhat, amelyek az alábbi feladatkörök 
egyikét vagy néhányát különösen erősen képviselik:  

I. Kutatás/fejlesztős/ 

- új tanítási-tanulási modellek kifejlesztése ós kipróbá-
lása; 

- egyedi technikai oktatási eszközök 6s eszközrendszerek 
kifejlesztőse ós kipróbálása; 

- technikai oktatási eszközök elemzése ós bírálata; 
- a tanítás- tanulási anyag didaktikai kidolgozása; 
- az eszközkutatásra vonatkozó információ ós publikáciÓ; 

- konkrét tanítási feladatokra vonatkozó tanácsadás ós 
tervezés; 



MID 

tanerők képzése és továbbkópzóse; 
Láz a funkció a meglévő modellek szerint leginkább orszá-

gos központok vagy főiskolák hatáskörébe utalandó. 

II. Előállítás /adaptáciáf sokszorosítás  

nyomtatás ős reprodukálás, fóliaelRállítás; 

- grafikai ős fotográfiai munkák; 

- hang: felvételek, vágás, másolás, csomagolás; 
- film: felvételek, vágás, kópiakészítés, csomagolás, 

kölcsönzés; 

- tévé - vágás, kölcsönzés, csomagolás 

- tóvó - rögzítós, csomagolás. 
Az  adott oktatási intézmény nagyságától függően ezek a 

funkciók helyi vagy országos szervezésben valósíthatók meg. 

A film ős a televízió esetében olyan kapcsolat-rendszer 
is elképzelhető, amelyet az iskolatelevíziónál részben már ki 

is próbáltak. 

III. 1112Altagi  

- eszközök: tanácsadás, vásárlás, feldolgozás, tárolás; 

- tanítási-tanulási anyag: dokumentáció, feldolgozás, 
kölcsönzés; 

- esetleges külső elosztó központok ellátása; 

A fenti feladatkörök alapján 15 különböző joilegü közpon-
tot létesítettek, illetve létesítenek az NSZK-ban. gaz egyes 

központok egymáshoz viszonyított kapcsolatrendszerének viszony-

latában érvényesülnie kell az alábbiaknak: 
--Saját külön jellegétől függetlenül minden regionális pe-

dagógiai központnak feladata, hogy munkáját önállóan fejlessze, 
támogassa a többi központ fejlesztési tevékenységét ős gondos-
kodjók a kippóbált anyagok általános elterjesztőséről. 



- regionális központok;  
- a regionális hálózatba tartozó 

 

helyi központok;  
- a regionális hálózatba tartozó 

 

curriculum•műhelyek a  
tanulás helyén;  

- a  fejlesztés  és a továbbképzés 
 
összekapcsolása;  

- az iskola bevonása;  
- a fejlesztés ós a kutatás összekapcsolása;  
- a tudomány bevonása;  
- a fejlesztés ós az igazgatás isszekapcsolása az  

igazgatás /tanügyigazgatás bevondsa/.  
Az  érdekelteket /tanárok, tanulók, szülők/ be kell von-

ni. A fejlesztésnek az irányelvek munkateret biztosítanak. A  

tanárok rotációs elv szerint vesznek részt a fejlesztősben. A  
projektumok köré szervezendő cooportok  felállítása. 

Integrált eszközfejlesztési koncopciók  

A lineáris eszköz-koncepciót megpróbálnak legalább egy  
vezérszempont szerint koordinálni /póldául egységes eszköz-

rendszer a nyelvoktatás számára/ ós technikailag kompatibilis  
eszközrendszereket kialakítani, még ha a további, más tantár-
gyakban vagy tanulási formákban történő hasznosítás csak másod-

lagos is /szabad kapacitások kihasználása/. Az  utóbbi időben  
mediotókák, technikai oktatási eszközökkel felszerelt tanulási  
központok, egyéni tanulási és képzési rendszerek kiépítéséről  
beszélnek; itt már nem egyes programokból vagy eszközökből in-

dulnak ki, hanem integrált eszközrendszereket próbálnak kifej-

leszteni, amelyek kezdettől fogva az  érdekeltek tanulási hely-
zetét és az adott oktatási intézmény meghatározott reformel-
képzeléseit veszik figyelembe. /29/  

A  tanulási központok  mint u "nyitott tanulás " lehetős~~ei 

Abban a pillanatban azonban, amikor a bővülőse - tanulá-

si központok - lehetővé teszi, hogy  
a tanuló közvetlenül hozzájuthasson az egyes eszközökhöz,  



amikor információs '5s tanácsadó szolgálat, valamint egyé-

ni tanuláshoz az oktatástól tii;getlen képzési forma áll rendel-
kezésőre, akkor a tanulási információs központ nyitott tanulási 

központtá válik. Ez ugyanakkor a tanulók számára új tanulási 

ós kommunikációs tapasztalatokkal jár együtt. A tanulás megszer-

vezésé egyben a tanerők számára teljesen újszerb feladatokat, 

szervező munkát és módszert jelent. 

Azok a tanulási media központok, amelyekben a tanerők /ós 
esetleg a tanulók is/ részt vesznek a tanítási ós tanulási anyag 
előállításában és adaptációjában, ós amelyekben az összegyűj-

tött anyag a tanulók számára közvetlenül hozzáférhető, már meg-

biladják a zárt eszközrendszer fogalmát. Itt nyitott, az építő-

szekrény elve alapján összeállított eszköeesoznagokra, a tanulót 

előtérbe helyező információs rendszerre ós a diagnosztikus /ön/ 

ellenőrzős lehetőségére van szükség: "Ippen azért, mert az új 

kommunikációhordozók /az oktatástechnika eszközei/ még nem ta-
láltak őket besziikítő, szilárd helyet az iskolában, egyedülálló 

lehetőség kínálkozik itt arra, hogy új, az oktatástól független 

tanulási zónába vonjuk be őket". /G. Sohleiffer: Kommunikátion-

szonen als offene Lernfelder/ /31/ 

3.33.2 Az információhordozók gyártása az NSLIC -ban 

Az információhoddozók /software-k/ gyártásának összefog-
lalására nehéz lenne vállalkozni, hiszen itt is jellemző, bogy 

a legkisebb általános iskolától kezdve az egyetemekig szinte 

valamennyi oktatásiintézmóny foglalkozik eszközlik készítősével. 
Az előzőekben említett tanulási információs központok, 

valamint a szövetségi állam területón levő kb. 400 AV központ 

szintén foglalkozik software készítéssel. 
Az eszközgyártás professzionális létesítményei közül 

azonban a legnagyobb velumenit ős legszerteágazóbb területen 

dolgozó intézet az Institute fiit  Film  und Uild in Wisseusohaft  

und Unterricht, vagy röviden F'WU '  Milnohenben. /Az intézet mun- 



kájának ismertetésekor dr. Füle Sándor 1977-ben az NSZK.-.ban 
tett tanulmányútjának beszámolóját használtam fel./ /32/ 

Az intézet feladata elsősorban az ismerethordozók fej-

lesztése, gyártása, másodsorban a kutatási és eszköztesztelé-

si vonal. 

Az FWU a 11 szövetségi állam intéz®ónye. Az államok át-
lag 6 millió DM- adnak az intőzetnek évenként. A szövetségi 
kormány is 6 millió DM ad. Saját bevételük is jelentős, pl.. 
1976-ban 20 millió DM órtékbon adtak el filmeket az iskolák-
nak. 

Minden filmhez, diához, hangszalaghoz stb. útmutatókat 

készítenek. Általában 30 ezer példányban. /Ennyi az óvodák, 
általános iskolák ós középiskolák száma az NSZK-ban./ 400 AV 
központ van az NSZK-ban. Ezek vásárolják a FWU által készf-
tett anyagokat ós ingyen kölcsönzik az iskoláknak. 

Az FWU szoros kapcsolatban lévén az NSZK 1` Tanulási 
központjával és a 400 AV központtal, 4 évenként felméri /kér-
dőíves anódszerrel/ az iskolák eszközállományát ős annak alap-
ján készítik el az AV anyagokat. 

Az FWU-ban jelentős az eszköztesztelósi munka. FWU mi-
ndsít-s nélkül nem lehet árusítani az eszközöket. A mérési 
eredményekkel a gyértó cégeket befolyásolják. Az iskolák esz-

közeinek szervizelése megoldott. Külföldi eszközök esetén is 
ezt azonnal biztosítják. 

A video-magnókhoz és az FWU nem árusít anyagokat. 

A gyártás három fő területen történik: 

1. Diafilmek 

Eddig 1250 diasorozatot gyártottak. Minden diához, dia-

sorozathoz lefrás, segédfüzet tartozik. keretezett diafilme-
ket használják, Uvegezett keretbe teszik, a kép nem görbül 
meg,  jobban lehet vetíteni. 



Kétféle diasort készítenek. /a/ Metodikailag is kidolgozott, 
/b/ a tanár sorronde . A jövu'ben az /a/ típust fejlesztik. 
Kötött lesz. Diákon ábrázolnak grafikai munkákat, fényképe-
ket, lógifelvÁtelekot, nikroszkópíkus felvételeket, tórkápek 
felvételeit.  A  könyvek képeit is diára viszik. A légifelvóte-

leket "olvasni" tanítják a tanulókat. 

Z . Oktatófilmetc a.vártása 

A filmeket az alábbi módon készítik: saját gyártás, az 
összes gyártás 10-15%-ban; kUlsó gyártás a nagyobb rész; kész 
filmek vétele. Ez uttibbiak nem oktató filmek. Alaposan átdol-

gozzák őket és más szöveget írnak hozzá. /kb. 30--40%-ban/ 

A filmek gyártásának felelőssége a pedagógiai szakrefe-

renseken van. Sok kópiát készítenek az FWU-ban. /Tömeggyártást/ 
Humán tárgyakhoz inkább 16mm-©s, a természettudományi 

tantárgyakhoz rövid, néma S8-as filmeket használnak. Egyes tan 
tárgyakhoz pl. földrajz, főleg diát ós transzparenst készítenek. 

58-as filmekkel 6-7 éve dolgoznak. /"Egy gondolat" filmek/ 
5' film G4 mi-be keriil az iskolák számára. Minden iskola media-
tárában ott vannak a kópiák, a filmek igy  betervezhetők a taní-
tási óra folyamatába. 16ms filmek kölesöiizése problematikus, 

időigényes. Az 38-as filask rövidek, a hosszabb filmeknél a  ta.. 
nuéók elfáradnak. / Nék a filasek.,  A tanár vagy a tanuló mond-
hatja a szöveget, ez aktivizál. Előnye az is, hogy ismételni 
lehet az órán. Az új vetítőknél a sebesség állítható. A filmek 
felhasználásának metodikája rendkívüli részletességgel kidolgo. 

zott. 

3. Irásp_xíttT  transzparensek  

Transzparenseik fototechnikai eljárással készülnek. Álta-
lában tómacentrikusan dolgoznak fel transzparensre negyed vagy 
féléves anyagokat. 



A transzparenseket burokfilmekkel /S8-as/ egészítik ki.  
A transzparensek a sok írásvetítő miatt nagyon kedveznek,  jól 
has ználbatóak.  

4. Oktatócsomamok  

Oktatócsomagokat is készítettek /csak néhányat/, Az a  

problémájuk, bogy a kblesünzóst folytató AY centrumok eseket  

nem szeretik, m-sert túl drágák, hosszú a kelcsdnzósi idejt°k.  
Sokáig tart visszahozatalukkor az ellenőrzés, hogy minden ben-

ne van-e a csomagban. Ugy kell tervezni a nediákat /a csomag-

n/, hogy bnmaagukban is használhatók legyenek.  

3.33.3 Uktatástec!uaikai eszküzük és inforaaáoióhordoz4  
az NSZK müs aaki  1s  zak/ okta tásábap , 

Az oktatástechnikai eszközük gyártása az NSZK-ban, mint  

fejlett ipart államban igen magas színvonalú. Nem véletlen,  
hogy minden övben Hannoverben rendezik meg a Didacta elnevezé-
sit  Itiállítást az európai oktatási anyagoknak.  

Csak néhányat említek a nagyobb oktatástechnikai eszkö-

züket forgalmazó cégek  kúzül: 

1. Grundig  
2. Degener GmbH  

3, Körtiná  
4. Leybo ltl-He ra c3 uts GmbH  

J . Phywe AG  

6, Rex-Rotary G-áüIi  

?. IIageamann  wi~il 
8. Tobifo Inf.  

9. Franz ?Ioart KG  

10. M Deutschland GmbH  

11. Kindercmann und Co, Gmbh  

stb.  
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A továbbiakban néhány olyan oktatástechnikai eszközt 

szeretnék bemutatni, amelyek az NSZK—ban készültek és müszaki 

szempontból korszerünek mondhatók. Természetesen a teljesség-

re törekvés legkisebb szándéka nélkül kívánom az ismertetést 

elvégezni. 

A diavetítés területén egyre inkább terjed az úgyneve-

zett DIAPORAMA eljárás, amely két darab szinkrondiavetítővel 

és magnetofonnal összekapcsolt, a hanganyag által vezérelt vi-

zuális rendszert jelent. 

A 30, ábrán a KINDERMANN cég ilyen rendszerét mutatnám 

be. A vonalas ábra a rendszer elvi felépítését mutatja be. 

/31, ábra/ 

 

Vier lath Uberblendprgekt on 
Tonbandsttverary 
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31. ábra 

 

 

30. ábra 

   

A GRUNDIG cég olyan osztályteremben is könnyen alkalmaz-
ható videorendszereket gyárt, amit a képen láthatunk. A rendszer 

színes és fekete—fehér képmagnóval is el van látva, tehát a kí-

sérletek felvételére, visszajátszására,lassítására, gyorsításá-

ra  is adott a lehetőség. Természetesen a rendszer a hangot is 



rögzíti hagyományos magnetofonnal. /32. ábra/ 

32. ábra 
	

33. ábra 

Ugyancsak GRUNDIG gyártmány az a visszacsatoló berende-

zés és irányítópult, amelynek segítségével a közgazdasági szak-. 

oktatásban például a gépírás tanításának ellenőrzésének, érté-

kelésének vezérlése megoldható. /33. ábra! 

Érdekes megoldás a LEITZ cég LE 19S elnevezésű episzkóp.. 

ja, amely nappali fény mellett alkalmas könyvekből, térképek-

ről, grafikonokról, fényképekről, müszaki rajzokról, plasztik.-

metszetekről és transzparensekről éles képet vetíteni e  /34. és 

35. ábrák/. 

Az episzkóp az erősfényhatást az 1000W-os fémhalogén iz-

zóval éri el. 
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34. ábra 

35. ábra 

Végezetül az eszközök a hardware.-k csoportjából még meg-

említeném az igen magas színvonalú laboratóriumi berendezése-

ket, amelyeket a szakmai oktatásban alkalmaznak. A 36. ábrán a 

Hermann.Rapp cég által gyártott két elektronikai laborasztalt 

láthatunk. 
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36, ábra  

Információhordozók a műszaki oktatásban NSZK/ 

Irásvetítőfóliákat gyárt a müszaki oktatás gép—villamos 

és számítógéptechnikai területeire a TOBIFO cég. Az alábbi 37.  
ábrán egy elektrotechnikai témájú fóliasorozat két képét lát-
hatjuk,  

37. ábra  



~.. 

3S. ábra  

~ 

39. ábra  

Ugyancsak gyárt müszaki fóliasorozatokat és oktatócsoma-

gokat a M DEUTSCHLAND GMBH,FLIPATRAN márkanévvel. Ami miatt  

megemlítem,az a praktikus csomagolása mind a fóliának/38, ábra,/  

mind az oktatócsomagnak/39. ábra./  

A DEGENER cég az oktatási modellek és metszetek készíté-

sével segíti  a  müszaki oktatástor A számtalan modell közül egy 

Wankellmotor  elvi  metszetét /40, ábra/ és egy hidraulikus tár--

csafékrendszert bemutató falikép modell— metszet kombinációt 

mutat be a 41. ábra. 

40.  ábra  

41. ábra  



90  

A PHYWE AG. készítménye az eredetileg PEK licence alap-

ján készített hordozható gyakorló eszköz, amelynek segítségé-

vel körülbelül 60 elektronikai jelenséget lehet bemutatni és 

gyakoroltatni. /42. ábra/. Kivitele praktikusan hordozható. 

42. ábra 

Ugyancsak PHYWE A6 készítmény a Color TV Trainer, amely 

számítógéppel összekötve digitálisan.kódolva,a legkülönbözőbb 

hibákat lehet előidézni mesterségesen a rendszerben, hogy a 

TV szerelő tanulók azt megkeresve és kijavítva oldják m'eg az 

oktatási problémát. A müszaki oktatásban igen nagy jelentősé-i 

ge van egy ilyen trainernek /43. ábra/. 
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43, ábra. 



3.4 Franciaorszái oktatási rendszerbnek rövid ismertetése  

Franciaországban 25 tanügyigazgatási kerületre /Akademia/ 

van felosztva az oktatás szervezete. Az akadémiák élén a rekto-

rok állnak. 
Az akadémiák a Közoktatásügyi Minisztériumhoz tartoznak, 

amelyen belül különböző főosztályok ós osztályok /igazgatóságok/ 

foglalkoznak a tanügyigazgatási kerület problómáival. A francia 

közoktatásra az igen nagyfokú centralizáció a jellemző. 

A tankönyvek ős tantervek központi jóváhagyás után hasz-
nálhatók. A felügyeletet a minisztérium önálló felügyelői gárdá-

ja, valamint a tanügyigazgatási kerületek felügyelői látják el. 

A neveléstudományi kutatásokkal kőt országos intézet fog-

lalkozik: 
O.N.I.3.L.P. vagy Office National d'Information our  les 

Enseignements et les Professions. 

I.N.R.D.P. vagyis Institut National de Reohorche at de 
Documentation Pedagogiques 

A következő 44. ábrán az I.N.R.D.P által 1973-ban  kiadott 

diagramm alapján - bizonyos egyszerüsítóssel - a Francia iskola-

rendszert vááoltam fel. /33/ 
A 44. ábrán alkalmazott jelölősek magyarázata. 

Ktdsszikus, modern ős szaklíceum /Licóes classiques, modernes et 

techniques 

2. osztály 

A humán tagozat 
C ternószettudományos tagozat 

T műszaki tagozat 

1. osztály, befejező osztály ős érettségi változatok 

A filozófia ős humán tagozat 

A l  latin, görög, idegen nyelv 

A 0  latin, kőt idegen nyelv 

A 3  latin, egy idegen nyelv 

A 4  három idegen nyelv 

A r  zene 

A 6  kópzőmüvószet 
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2. Elemi osztály  

1. Elemi osztály  

Elókészitő osztály  

44. ábra  



B közgazdaságtan és társadalomtudományok 
C matematika ós természettudományok 

D matematika ós biológia 

E matematika és technika 

Technikus érettségik 

G közgazdasági-szolgáltatási /három választási lehetőség-
gel/ 

H informatika 
D 1  mezőgazdasági 

D ipari /hét választási lehetőséggel/ 
BT technikusi oklevél /brevet de technicien/ 

Szakiskolák /Colleges dell'enseignement technique, CET/ 

B.E.P. szakmunkás oklevél /brevet d'enseignement professio- 

nel/ 
C.A.P. szakmai alkalmassági bizonyítvány /certificat d' ap-

titude profession-

nel le/ 

C.E.P. szakmai előkészítő tanulmányok /certificat d' enseig- 
=iement professionnel/ 

A tankötelezettség Franciaországban 10 óv. Ez abt jelenti, 

hogy a kötelező oktatás magában foglalja az elemi iskola 5 osztá-

lyát, majd a középiskola első szakaszát, amely négy éves. 
Angol, amerikai comprehensive school mintára létrehozták 

az egységes középiskolát az ún. College d 1' Enseignement Secondaire-t 
/C. E. 3./ amelyben a középiskola I. II. III. tagozatokat egyesi-

tették. 

3.41 A középiskola Franciaországban 

3.41.1 A középiskola első szakasza  /L'enseignement secondai-

re, premier cycle./ 

A kötelező oktatás kiterjed a középiskola első szakaszára, 
az ún. orientációs szakaszra, mely 4 osztályt foglal magában /6., 

5., 4., 3, osztály elnevezéssel, 11-15 éves korig/.  Az  orientációs 



szakasz általános képzőst nyújt, de differenciált tagozatai lehe-

tősóget adnak a tanuló képességeit ás érdeklődését figyelembe ve-

vő iskolai pályaválasztási irányításra. Központi kérdés a tanulók 
megfigyelése ás irányítása a pályaválasztási központ, az iskola-

tanács ás az osztálytanács tószvótolóvel. 
Az  első szakasz 3 tagozatra oszlik: I. liceuni típus, II. 

rövid általános képzés /C. E. G./ ós a III., amoly az elemi isko-

la felső tagozatának felel inog. 

I. tagozat /4-től kezdve latin, esetleg görög ós egy idegen 

nyoly/ 

II. tagozat /francia nyelv, egy, esetleg két idegen nyelv/ 

III. tagozat /szakmai előképzést nyújt/ 

Az  irányítási tanács javaslata a szülők szabad választási 

jogát nem érinti. Ha a szülők nem fogadják el a javaslatot, a ta-

nuló felvételi vizsgát tehet. Az egyes tagozatok között átmenet 
a tanulók számára lehetséges. 

Azokat a tanulókat, akik az elemi iskola elvégzése után 

nem tudnak megfelelni az I. vagy II. tagozat követelményeinek, a 

gyakorlati /korábban átmeneti/ osztályokba irányítják. A 6. ás 5. 
gyakorlati osztályok elvégzése után a tanulók vagy folytathatják 
tanulmányaikat az I. vagy II. tagozaton, vagy további kétéves gya-

korlati oktatásban részesülnek. Eredetileg ezeket az osztályokat 

is az egységes iskolán belül szervezték meg ós végezték el  a ta-
nulók. Az  1971. évi szakoktatási törvény ezen a területen változá-

sokat vezetett be, ós lehetővé tette, hogy ezek az osztályok már 

bizonyos szakmai előkészítést nyújtsanak, valamint azt is, hogy a 
tanulók ezt a két osztályt a szakmunkásképző iskolákban is végez-
hessék. 

3.41.2  A  középiskola második szakasza  A'euseignement se-
oondaire, second cycle./ 

A tanulók a középiskola olső szakaszsín elsajátítják a to-

vábbtanulás alapkészségeit, képességeik és érdeklődésük ínár elég 

határozottan megmutatkozik. Ezeket figyelembe véve a 3. osztály- 



bél irányítják a tanulókat a liceum /hosszú tanulmányok/ ós a 

szakmai képzés /rövid tanulmányok/ felé. 
Iioss í tanulmányok /l'ehseignement long./ 

Az 1965. évi törvény meghatározása szerint a liceum a ta-
nulóknak olyan differenciált képzést nyújt, mely megfelel a tu-
domány fő irányainak és a fiatalok érdeklődési körének, de ugyan-
akkor igyekszik elkerUlni mind az enciklopődiznust, miied a szűk 

specializálódást. 
A liceum /Licóes classiques, modernes ot techniques/ fel-

ső szakasza 3 osztályos 2., 1. ós befejező osztály elnevezéssel, 

2. osztály 

A Klasszikus ós modern 
tagozat  

C-Termő s ze ttudományo s 
tagozat 

T Technikai tagozat 

1. osztály /éii befejező/ 

.1 Klasszikus ős modern nyelv, 
filozófia és kópzőmüvészet 

D Közgazdaságtudomány 
K

• 

özgazdasági technikus 
C Matematika, természettudo-
mányok 

D Matematika, természettudo-
m

• 

ányok, biológiai profillal 
Dl  Matematika ős agronómia 

E Természettudományok és mU-
s

• 

zaki tudományok 

Az  1. osztályban megkezdődött szakosodás folytatódik a be-
fejező osztályban, és az érettségi különböző változataihoz, a 

hosszú mUszaki képzés a technikusi érettségihez vagy technikusi 
oklevélhez vezet. A technikusképzés 3 eves, a liceumok mUszaki te-
gozatán történik, ás mUszaki középkádereket képez. Ez a diploma is 

jogosít a szakon való felsőfokú továbbtanulásra. 

A bosszú tanulmányoknak ezen utóbbi része, valamint a 3.41.3 
pont alatt tárgyalt rövid tanulmányok egyUttesen alkotják a közép-

fokú stakoktatás Franciaországban. 

/LE GAC, Denise: L'organisation de l'onseignement en France 
c. könyve alapján" /34/ 



3.41.3 Rövid tanulmányok  /l' ensoigneanent court/ 

A rövid tanulmányok voltaképpen_ a szakmunkásképzést jelen-
tik Franciaországban. 

A szakmunkásíksola két éves képzési idő alatt juttatja el 
a tanulókat a szakmunkásvizsgáig, ahol szakmunkás oklevelet sze-
reznek /. %.L.P. m brevet d'études profossionnsllss/. 

Korábban szakmai alkalmassági bizonyítványt /C.A.P./ kap-
tak a tanulók, azonban az 1971-es Szakoktatási Törvény lehetővé 
tette, hogy a középiskola alsó szakaszának tanulói az 5. osztály-
bál átmehetnek a szakiskolába. 

Itt három lehetőség nyílik számukra: 1. megtelelő színvo-

nal elérési esetén 3 év alatt megszere zhetik a szakmai alkalmassá-
gi bizonyítványt; 2. ha nem ütik meg a megfelelő színvonalat, ak-
kor a képzés előtt egy előkészítő évet kell elvógezuidk. 3. ha 15 
évesek elmúltak, akkor egy évi előkészítés  után üzemi szakmunkás-
kőpzósbe juthatnak. Az Üzemi szakmunkásképzés a 13-16 éves tanu-
lók számára nyújt a tanköteles kor befejezéséig szakmai  képzést, 
de Csak azoknak a szakmákban*  ahol valóban szükség van ipari ta-

nulókra. A szalatunkástanulók a szakiskolában heti 12 órát tanul-
nak, a többi időt az Üzemben gyakorlati munkával töltik. 

A közoktatásügyi miniszter 1971-ben három törvényben szabá-
lyozta a szakoktatás rendszerét. 1. A szakoktatási törvény megba-
tározza a szakoktatási központok feladatait, a szerződéseket. 2. 
A permanens képzés keretében a folyamatosan történő szakmai tovább-

képáés 	szabályozzák. 3. A szakmai pályaválasztási irányításról 

intézkedik. A törvény fő célkitűzése: a szakoktatás szerepének és 
helyzetének újraértékelése, a kötelező oktatás befejezése utáni 

/post-soolaire/ továbbképzés megszervezése; a kötelező és az azt 
követő továbbkópzél egyensúlyának megteremtesse. Konkrét rendelke-
zéseket is tartalmas a szakmai oktatásban dolgozó pedagógusok kép-

zésékek korszerUsítésére ós a középiskolai tanárokkal egyenlő stá-
tusok szervezésére. Kötelezi art Üzemeket és vállalatokat, hogy a 
dolgozók szakmai továbbképzéséhez anyagilag hozzájáruljanak, és ta- 



nulásukat minden eszközzel támogassák /szabadság, munkaidő-ked-

vezmény stb./. A törvény - kiemelve a szakmai képzés középisko-
lai jellegét, azt az elvet kivánja érvényesíteni, hogy a szak-

iskolák az általános képző iskolákkal egyenlő taegbecstilésben ré-

szesuljenek, 43s hogy a tanulók legalább az alaptdrgyakban /anya-

nyelv, matematika, idegen nyelv, a liceuni tanulókkal egyforma  

tudást szerezzenek. /Organistaion de la formation professionnelle  

continue dana le oadre de l'eduoation permanents alapján/ /35/  

3.42 A közlósi eszközök Prenoiaorszáxban  

3.42.1 Peda 6; Jai llokuate táciős  I~tS onto% rendszere  

Franciaországban az országos Pedagógiai Dokumentációs Köz-

pont irányításával mttködnek a tankerttleti Dokumentációs Közpon-
tok. Ezeknek feladatkörébe tartozik a tankertiletekben végzendő  

tanfolyamoknak, továbbképzéseknek a szervezése, valamint a szem-

lóltet5 anyagok /film, dia, magnószalagok stb./ keissítéae, sok-
szorosítása, kölcsönzőse, illetve forgalmazása. A központokhoz  

csatoltak a könyv ős mediatárak is. Franciaországban kö;spontila$  
csak az általános ős középiskolai  szinten foglalkoznak eszközfej-

lesztóssel.  
A felsőoktatási intézményeknek klilön AV centrunaik vannak  

az intózmónyen balul. Természetesen a felsőoktatóst intézmények  

AV centrumai szoros információs kaposolatrendszerben vannak egy-

más sa l .  
Az iskolahálózat oktatástechnikai eszközökkel való ellátott-

sága igen magas szírvonalif. A domináns eszköz az írósvetítő ős a  

diavetítő, de főleg a szakoktatási intézményekben nem ritka a  

zártláncú TV rendszer /ZTV/ ős a videomagnetofonos információ-

rögzítési eljárás.  

A központilag történő információhordozó gyártás területén  

szem előtt tartják, hogy az előállított anyagok széles körben al-

kalmazhatók legyenek, vagyis csak olyan eszközökhöz kógzítenek  

ismeretmordozókat, amelyek bármely iskolában hozzáférhetőek.  



A szakoktaidi hálózat införs'cióhordozdtt, főleg a nagy  
professionálisan •ktatástechnikai 40 müszakl SSatási berendesé-

seket gyártó cógek készítik. I lon jelentős a. q iparvállalatok  
's a szakoktatási intózmények cooperatív munkájának oredmőnyeként  

születő információhordozó gyártás. A francia Renault gyártusit pél-

dául külön oktatási osztály foglalkozik a vállalat speciális kép-

zési igónyeinek kielégítósóvel szoros kapcsolatban az iskolarend-

szerű kópzóssel. A *zakigkolák így hozzájuthatnak az iparvdllala-

tok által kószített oktatási anyagokhoz, programokhoz.  
Igen nagy szerepe van a szakiskolák keretón 3e1ü1 történő  

információhordozó gyártásnak. A problc ma azonban ezen a területen  
az, hogy egymástól viszonylag izoláltan, párhuzamos fejlesztósi és  

eszközkószítósi munkákat vógeznek a szaktanárok a szakoktatásban.  

=ezen a tertileten növelni akarják a tankerlileti Pedagógiai Dokwnen  
táoiós Központok 000rdináló hatáskörót.  

3.42.2 A e,sakoktat~,.ei  ssemléltetó eszkö sölt  ~irtása a  .r.. ~..`....  .....+..~~~ 	 ~..~....~...~.. 

francia Tlg)MSON - CSF azultinationélis vállalatnál  

A  THOMSON cóg francia ós amerikai tőkével szerveződött mul-

tinationalis vállalkozás, melynek leányvállalatai m+iködnek 15 eu-
rópai, észak ás d4lamorika, valamint afrikai országban. Gyártársi  
profiljuk igen széles körit, az elektronikus elemektől egószen a  
komplett tudományos berendezősekig.  

Oktatási szempontból a THOMSON cóg vállalkozik arra, hogy  
bármely országban a gép ős villamos ipar területón létrehozott  

tizeinek, vállalatok cils, kdzóp-- ós felsőfokú műszaki technikai  szak-
embereit kikópzi, illetve továbbképzi.  
Ez azt jelenti, hogy:  

1. Analizálja a kérdóses iparvállalat szakernberszüksógletét.  
2. Meghatározza a szakemberszükséglet mennyisógi ős minősé-

gi mutatóit.  

3. Megtervezi a szükséges oktatási, kikópzémi Project-ot.  

/tervezetet/.  
4. Elvégzi a kiképzést vagy átkópzóst, illetve továbbkép-

zóst.  



5, Biztosítja a képzésben résztvevő tanulók, dolgozók 
Franciaországi elhelyezését, illetve a szükséges fel-

tételeket, /Utlevél s  szórakozás/ stb, 

A kiképzési tervek és tantervek természetesen alkalmazkod-

nak a tanulók kiinduló tudásszintjéhez, 

A tanulókat szelektálják a 46, ábrán látható módon a kikép- 

zés olyan fázisába helyezik, ahonnan indulva képességeiknek és 

hozott ismereteinek figyelembevételével a leggyorsabban juthatnak 

el a kurzus végére, 

A tanulást megkönnyítő  tényezők 

A vállalat hatalmas mennyiségű müszaki információhordozó-

val rendelkezik, Oktatástechnikusainak a legkorszerübb AV rend-

szerek kiépítésében, "felhasználásában" és alkalmazásában jártas 

magasan kvalifikált szakemberek, 

Müszaki szakember gárdájuk és müszaki pedagógusaik %mér_ 

nök-.tanárok/ segítségével alakították ki azokat a tanterveket és 

oktatási segédeszközöket, amelyek a tanulást megkönnyítik. 

Oktatási szakembereiktől a szakmai és pedagógiai ismerete-

'ken  túlmenően megkövetelik, hogy gyakorlatban jártas emberek le-

gyenek és a francián kívül minimum egy idegen nyelvet beszéljenek, 

A THOMSON CSF-nél kiképzett hallgatók nagy része ugyanis a 

"harmadik világ"..ból a fejlődő országokból verbuválódik, 

/Az oktatási szakemberek fizetése a francia átlag középis-

kolai tanárénak 3-tól 8. szorosa./ 

45, ábra 



A bentlakásos tanfolyamokon a tanulók minden igényt ki-
elégítő ellátásban részesülnek. Természetesen ennek költségeit 

a küldő cég vagy ország fedezi /45. ‚bra/.  

A  tantervnek a legkorszerUb oktatástechnikai eszközökkel 

vannak felszerelve. A legtöbb terem be van kapcsolva a zártlán-

cú TV rendszerbe. 

Az  oktatási központjuk Párizs közelében van /3 avenue 
Gallieni 94250 Gentilly/. A központhoz kapcsolaan bentlakásos 
kollégium is milktidik. 

Módszerek  

A THOMSON CSF Képzési rendszerében a gyorsaságnak é3 az 

eredményességre törekvésnek van kiemelt fontossága. A képzés so-

rén pragmatikus megközelítési módszereket alkalmaznak. Valameny-

nyi kiképzési tervűkből, tantervűkből kiszűrték a szakmai szem-

pontból szükségtelen elemeket, hogy minél több helyet hagyhassa-
nak a szakmai ismeretek precíz és teljesítőképes tudást eredmé-

nyezd részének. 

A kiképzési rendszerUkben a teljes gyakorlatiasságra való 

törekvés jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy elméleti ismeretekből 

csak annyit nyújtanak, ami az eredményes ,gyakorlati munkához el-
engedhetetlenUl szükséges. 

A  kiképzés tantervei modulokra vannak bontva. Minden egyes 
modul elvégzése után vizsgára ellenőrzésre kerül sor, nehogy hiá-

nyos ismeretekkel, jártasságokkal lépjenek  tovább a következő mo-
dul tanulására. ; / 46.  ábra' 

A képzés kiemelt területei  

I. Felgyorsított alapképzés: 1. nyelvek /franoía, angol, spanyol, 

Héttat stb./ 

2. alapozó természettudományos tár-
gyak /matematika, fizika, elekt-

ronika, technológia/ 

3. műszaki 

/elektronika, mechanika/ 

4. Speciális képzés előtti technikai 



Kiképzett személy  

Kiképzendő  
személy  

Altalános képzés 
követelményei Megkövetelt tudás  

Technikai adatok A berendezés 
gyártója 

Iparvállalatok  

Kiképző központok  

Szaktanácsadó 

Meghatározása  
-  berendezés használata és szerv  _  a gyártási munka állomásai  
-a kiképző központ felszereltsége  

1Követe/mény  

végső felhasz- 
nálók 

Speciális kiképzés   Szükséges kiképzé-
kővetelményének meg- 	si idö meghatározása  

határozása  Oktatási segédeszkö- 
zök elkészítése  

Speciális kiképzés  Szelektálás  

A megkövetelt músza  
ki alapok megható- 

rozása  

A szükséges kiképzési  
idő meghatározása  

Műszaki alapkézés  

Az általános képzés  
követelményrendszere  

--rt  Altalános képzés  

!+f, . 	 r ~ t 

Végső felhasználók  
Iparvállalatok  
Kiképző központok  

Megkövetelt tudás  

Oktatási segédeszköz  
e lkészitése  

Oktatási segédeszközök  
elkészítése  



/hajtások, telekommunikáció, 
szervo-mechanizmusok, géptan, 

rádió ós TV adástechnika, stú-

diótechnika/ 

II. Speciális kiképzés, mely a THOMSON CSF által gyártott be-

rendezősek eladásával együtt jár. /Kikópzós úrupposolással/ 

1. A Lerendezések kezelését, prog-

ramozását és szervizelését beta-
nító tanfolyamok 

2. Rendszerelméleti oktatás 

III. Specifikus kiképzések 

1. Valamennyi modern  elektronikai 
témájú berendezős, rendszer ke-

zelő, irányító és szervizelő 

szakembernek ki- illetve tovább-

képzése. 

Valamennyi kiképzési forma megoldható a THOMSON CSF Fran-

ciaországi központjában, vagy bármely pontján a földnek. Speciá-
lis csoportjaik öt földrészre utazva végzik el a szükséges kikép-

zéseket, árukapcsolóssal vagy anélkul. 

IV. Kiképzési tanácsadás 

1. Vállalják kopplett helyi kiképző 

központok létrehozását a tervező- 
, túl a tantervekig ás ismerethor-

dozók leszállításáig. A helyi ki-

képző központok irányítását ás 
oktatószemélyzetének biztosításá-

ról való gondoskodást. 

2. Komplett mUszaki programokat ké-
szítenek, írásos szakanyagokkal, 
tankönyvekkel, vizuális segédesz-

közökkel, speciális mUszaki kikóp- 
zó trainerekkel. 



3. Segítséget adnak a müszaki pálya 
választásban, pályaalkalmassági 

vizsgálatokban és a megfelelő ki.. 

képzendő személyek kiválasztásá-

ban, 

Egy kissé talán bővebben foglalkoztam a THOMSON CSF mul-

tinacionális vállalkozás oktatási vagy pontosabban kiképző rend-

szerének ismertetésével, de úgy éreztem, hogy a nemzetközi anyag-

ba jól illeszkedik ez a jellegzetes tőkés nagyvállalat, amelynek 

munkáján keresztül a szigorúan pragmatikus, technokrata müszaki 

kiképzési rendszert szerettem volna bemutatni, Végezetül, ami kü-

lönösen indokolttá tette a cég bemutatását, hogy minden évben a ' 

DIDAKTIKA kiállításokon a THOMSON CSF által készített müszaki in-

formációhordozók, segédeszközök, berendezések, oktatástechnikai 

eszközök a legszínvonalasabbak az európai piacon, Néhányat bemu.-

tatné k az említettek közül. /47, 48. 49. 

47, ábra 	 48, ábra 
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49, ábra 

A 49. a/ ábrán egy tirisztortechnikai vezérlő és gyakorló 

táblát láthatunk könnyen tárolható, hordozható kivitelben. Hason-

ló a külső megjelenése a b/ ábrán látható Sybatronic elnevezésü 

gyakorlóegységnek. A c/ és a d/ ábrán villamos motorok vezérlésé-

nek, szabályozásának lehetőségeit bemutató és gyakorló egységeket 

láthatjuk, 



Természetesen ez csak egy kis töredék abból a rendkívül 

széles skálából, amivel a Thomson cég foglalkozik, illetve ami-

ket gyárt. 

Hogy a cég méreteiről képet alkothassunk még megemlíte-

né®, hogy a THOMSON CSF-nek 45.000 dolgozója és 5.500 mérnöke, 

illetve szakértője van ős éves költségvetése 6,5 billió francia 

frank. 

3.5 A négy tőkés ország /USA. Anglia. NSZK. Franciaország/ 

oktatási rendszerének. a műszaki Jszak/ oktatás helyze-
tének ós az alkalmazott módszerek összefoglalása  

olo 

A 3.1; 3.2; 3.3; ős 3.4 pontoknál tárgyaltak alapján pró-

báljuk egymás alá helyezve nióg egyszer áttekinteni a négy tőkés 

ország középfokú oktatási rendszerét az összehasonlíthatóság 

megkönnyítése érdekében. /50. ábra/ 

A müszaki /szak/ oktatás helyzetének értékelése, átérté-

kelése, fejlesztése világjelenség. Alapvető tendencia a képzés 

nevelés tartalmának magasabb színvonalra emelése, új szakmai 

típusok kialakítása alapszakmákra építve. 

A fejlesztési tendenciák - az egyes országok sajátossá-

gainak érvényesülése mellett - az általános képzéssel integrált 

széles profilú alapképzés, amely megalapozza a továbbképzést, 

megteremti a lehetőségét az átképzésnek és a fokozatos specia-

lizálódásnak. 

Az  említett négy országban is általános tendencia a ro-

konszakmák összevonása alapszakmákba, különböző alap és közép-

fokú szakiskolák létesítése, a modern ipari államok munkaerőigé-

nyeinok megfelelő szakmai diszponibilitás és a permanens képzés 

elvének megvalósítása. 

A szakoktatás jelenlegi szerkezetének változtatását, új 

korszerűbb képzési formák kialakítását célozzák a különféle 

Szakoktatási Törvények. 

Igyekeznek megszüntetni a szakmunkásképző iskolák zsákut-

ca jellegét és azokat a továbbtanulást is lehetővé tevő szakkö-

zépiskolákká átalakítani. 
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Alapvetően érvényesülő tendencia a sokoldalú alapképzés 

melynek célja a szakmai alkalmasság kialakítása. Igen jelentős a 

tőkés szakoktatási rendszerben az üzemek, vállalatok, gyárak sze-

repe. 

A tanításban alkalmazott módszereknél azok az eljárások 

kerültek előtérbe, amelyek az egyén és a közösség szempontjából 

a legrövidebb időn belül a nagyobb eredmény eléréséhez vezet-

nek. 

Igen elterjedtek a tőkés országokban az individuális ta-

nulmányokra épített foglalkozási formák. Ennek megvalósítása a 

kötetlen egyéni adottságokra, érdeklődésre épülő módszerek alkal-

mazására alkalmas. 

Széles körben alkalmazott az angolszász országokban az 

egyéni érde%lődéshez igazodó interdiszciplinális ún. "Project 

módszer", a tantárgyi keretek határait eltüntetni igyekvő, átfo-

góbb célok megvalósítására törő kutató, vizsgálódó, informáló 

módszer az ún. "inquire metod" és ennek változatai. 

A német, francia vonatkozásban kísérletek folynak a tan-

tárgyi integrációval, a több tantárgyat átfogó módszer /fachüber-

greifender Unterricht/ alkalmazásával. 

A tanulás individualizálásával kétségtelenül az egyéni 

motivációs lehetőségek széleskörű kihasználására van lehetőség, 

ám az ilyen módszerek alkalmazása aggályokat ébreszt a tőkés vi-

lág neveléstudományi szakembereiben. Az egyik legkomolyabb prob-

léma, hogy a tanuló eltávolodik a nevelő személyétől, csökken a 

közvetlen nevelői ráhatás, csökken a kollektív szellem. 

A fentebb említett problémát az audiovizuális eszközök és 

az oktatástechnika széles körű alkalmazása - annak minden közis-

mert előnye ellenére - tovább mélyíti. 

A szakoktatás területén alkalmazott módszerek közül a di-

rekt módszert /learning by doing/, az aktivizáló módszert /acti-

vity method/, valamint a felfedező módszert /discovery method/ 

említeném meg. 



A  programozott oktatás még mindig az íítkeresés stádiumá-
ban van. Amellett, bogy igen erősen bírálják, valaMnuyi orom"-
ban foglalkoznak kutatásával, tökéletesítésével. A Módszer tej.. 
leszteise arra irányul, bogy olyan programozott, allilaazkodni 
tudó oktatásszisztémát alkossanak, amely megközelíti a nevelői 

tevékenység rugalmasságát, 
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3.6  A hazai műszaki /szak/ oktatás helye a magyar oktatási  

rendszerben  

A magyar oktatási rendszer felépítését,hasonlóan a nyugati  

rendszerekhez,célszerünek tartom egy blokksémán bemutatni  

ir 
= ~7 ~~  
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nemek, 

képzés 
szakmunkás- 

Szakirányú 

minősités
gyakorlat 

főisko- 

főiskolák,technikus-  
egyetemek,  

Dolgozók 
/2 óv üzemi középiskolái  
után/  
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Bölcsöde  I 

Bölcsöde 
 

/51. ábra/  

24  

51. ábra  



Három jól elkülöníthető rés• az alapfokú /általános iskola/, 

a középfokú oktatás /gimnázium, szakközépiskola és a befejezet-

len képzést adó középfokú oktatási intézmény a szakmunkásképző 

intézet/, valamint a felsőoktatás /egyetemek, főiskolák/. 

Az 51. ábrán a vonalkázott területek jelzik a mUszaki /saak/ 

oktatás intézményformáit. 

Részletesebben a hazai középfokú mUszaki oktatás helyzetével 

kívánok foglalkozni. 

Talán ahhoz, hogy a mai középfokú mUszaki iskolák helyzetét, 

szerepét jobban megvilágíthassam, célszerű lesz megvizsgálni 

hogyan alakult ezen iskolatípus sorsa a felszabadulás után. 

Műszaki középiskolák  

1947-ben a felszabadulást követő kulturális forradalom része-

ként létrehozták a műszaki középiskolákat az MNK 13.070/1947. 

Korm. számú rendelettel. 

A műszaki középiskolák tíz tagozatát hozták létre az ipari 

struktúránk főbb ágazataihoz alkalmazkodva. A műszaki középisko-

lák azonban nem voltak hosszú életnek, hiszen képzési célkitnzé-

seik, feladataik jórészt a felszabadulás előtti gazdasági közép-

iskolák cél és feladatrendszerének adaptációi voltak, amelyek 

a gyorsan változó gazdasági, politikai viszonyok által támasztott 

követelményeknek nem tudtak megfelelni. 

Ipari gimnáziumok  

1949-ben tehát a műszaki középiskolák helyett megjelentek az 

ipari gimnáziumok. Az ipari gimnázium még elődjénél is rövidebb 

élete volt  és egyéves működés után átadta helyét az egységesen 

megszervezett technikumoknak.  

Technikumok  

Az ipari technikumokról az N.E.T. 1950. évi 40. számú törvény-

ereje rendelet kimondta: "Az ipari technikum feladata, hogy fej-

lődő iparunk részére a szocialista nevelés elveinek megfelelően 



J61 képzett, általános rniveltséggol ós önálló kezdeményező erő-

vel rendelkező technikusokat neveljen és a felsőbb műszaki ta-

nulmányokra előkészítsen". /36/ 

A technikum egy iskolatípusban próbálta megoldani az ipari 

középiskolák, a korábbi felsőipariskola és az ipari gimnáziumok 

képzési céljait, olymódon, hogy egyfelől elvégzi a miiszakí kö-

zépkáderek képzését, másfelől egyetemi továbbtanulási alapot ad. 

Az iskolatípus végén technikusi oklevelet adott hallgatóinak, 

de rendeletileg nem tisztázta sem a technikum, sem a technikus 

fogalmát. 

A technikum cél és feladatrendszerének pontosítását szolgál-

ta az 1955. évi 37. számú törvényerejű rendelet, amelyben ismé-

telten megfogalmazásra kertilt a technikumok képzési célja. 

E megfogalmazás hármas követelményrendszer köré csoportosít. 

Nevezetesen: 

1. Szilárd középfokú elméleti ismereteket adjon 

2. A szakmunkástól megkívánhatd gyakorlati ismereteket, kész-

sóge'i:et biztosítson a tanulóknak 

3. Fellő Általános műveltség megszerzősét biztosítsa. /37/ 

Az 1955. évi 37. számú Tvr. bár pontosította a technikumi 
képzési célját tekintve, de egyben írásba foglalt egy meglehe-

tősen maximalista,a tanulók többsége számára túlméretezett kö-

vetelményrendszert. E követelmény rendszer eredményeként, és 

persze a technikumokba történő túljelentkezés által lehetővé 

tett szelekció következtében,a technikum ragyogó eredményeket 

produkált, számos kiemelkedő tehetséges fiatal képzésében, azon-

ban ezen eredmények nem oldották meg a valóssproblémát, ami a 

technikumi képzés túlméretezettsége, keretjellege és szakmai 

differenciálódás hiányaként jelentkezett. 

Szakközépiskola  

Az 1956-os események utáni időszak oktatási reformjának ré-

szeként 1959-ben új iskolatípus létestilt: a szakközépiskola.  

Az új iskolatípus célját az 1961. évi III. törvény fogalmazta 
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meg: "A szakközépiskola elmélyíti és bővíti az általános isko-

lában szerzett ismereteket, továbbfejleszti a tanulók műveltsé-

gét, szocialista világnézeti, erkölcsi, esztétikai és testi ne-

velését ós valamely szakmában képesítést nyújt."  /38/ 

A szakközépiskolában beindult képzés tapasztalatai azonban 

bizonyos módosítást tettek szükségessé az aaaprendeleten. E mó-

dosítás lényege, hogy a szakközépiskolában folyó oktatás ne szii-

ken egy szakmára - az országos szakmai jegyzék egy szakmájára -

képezzen, hanem a müszaki, technikai, technológiai ismeretek 

szélesebb körét a rokonszakmák egy-egy csoportját ismerteti meg 

a tanulókat. 

A rokonszaunák szélesebb körének általánosabb és inkább el-

méleti szinten történő oktatását tulajdonképpen a technikumi 

hagyományok, az iskolák müszaki-technikai felszereltsége és más 

közoktatáspolitikai tényezők indokolták. 

E célkitűzések fogalmazódtak meg az 1965. évi 24. számú tvr-

ben: "A szakközépiskola korszerit általános müveltséget és közép-

fokú szakmai képzést nyújt. Növendékeit szocialista szellemben, 

sokoldalúan fejlett emberré neveli, olyan szakmai-elméleti ós 

gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel látja 

el, amelyek birtokában a képzés irányának megfelelő szakterüle-

ten a közvetlen termelőmunkától a részfolyamatok irányításáig 

terjedő és külön meghatározott munkakörök feladatainak megoldá-

sára képesek, továbbá előkészíti őket felsőfokú továbbtanulás-

ra." /39/ 

Az 1965. évi 24-es tvr.-ben megfogalmazott célkitűzések elő-

relépést jelentettek a kópz-snevelés tartalmának és szintjének 

differenciált kimunkálására. 

Ugyanakkor problémaként jelentkezett, hogy míg az 1961. évi 

III. törvény alapján szervezett szakközépiskola érettségit és 

szakmunkásbizonyítványt adott a 65. évi 24-es tvr. alapján mű-

ködő szakközépiskola olyan képesítést adott, amelyben a végzett 

tanuló a képzés irányának megfelelő szakterületen szakmunLás-
ként is alkalmazható*  
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E feltételen mód ós szakmunkásbizonyítvány hiány azonban  
problémákat, feszültségeket okozott a későbbiekben.  

Ennek oka, hogy bár a szakközépiskola megfelelő alapokat  
teremtett a felsőtokú továbbtanuláshoz, a technikus minősítés  
megszerzéséhez,a gyakorlati termelőmunka végzősében a tanulók  

a szakmunkásokhoz képest gyengébb manuális jártasságokkal,  

készségekkel rendelkeztek, ami azt eredményezte, hogy szakmun-
kásként nem szívesen alkalmazták őket az Üzemek.  

Megjegyzendő azonban, hogy az üzemek részéről meglehetősen  

szüklátókörU ítélet volt ez a szakközépiskolásokkal szemben,  

hiszen bizonyítható tény, hogy a szakközépiskolás fiatalok tél-

éves Uzemi gyakorlat után a szakmunkásokkal azonos órtékÜ mun-

kát produkálnak, sőt szakmai-elméleti ismereteik magasabb szín-

vonala miatt lényegesen alkalmasabbak a gyorsan változó bonyo-

lultabb technika, technológiák elsajátítására. Az Üzemek azon-

ban a "kulcsrakész" szakmunkásokat szeretik, akiket belépésük  

petcétől kezdve teljesértékü szakmunkásként foglalkoztathatnak.  
A szakközépiskolások részére a szakmunkásvizsga a lehetősé-

gét oldotta meg a 129/1974 /11/ M;tM-OM-HAM számú rendelet, a-
mely azon szakközépiskolák részére ahol a feltételek biztosí-

tottak, lehetővé teszi a szakmunkás vizsgáraavaló felkészítést  
és az érettségivel közösen egyesített érettségi ós szakmunkás-
vizsga lebonyolítását.  

A 129. számú rendelet azonban csak egy társadalmi igény  
szinten jelentkező probléma áthidaló megoldása, hiszon az 1972.  
évi az oktatásügy helyzetével foglalkozó párthatározat után,  
1973-ban,törvényereju rendelet született a szakközépiskolák tan-
tervi reformjáról, valamint képzési cél módosításáról.  

Ennek értelmében a szakközépiskolák jelentős része úgyneve-

zett szakmunkásképzési célú szakközépiskolává kellett, hogy át-
alakuljon.  

Konkrétan idézve az 1973. évi 24. számú törvényerejü rende-
let 14. paragrafusát, annak 1. pontja a következőket mondja ki  



a szakközépiskola képzési célkitiizéseiről:  

/1/ A szakközépiskola elmélyíti és bővíti az általános is-

kolában szerzett ismereteket; továbbfejleszti a tanul6 ,~ 

műveltségét, szocialista  világnézeti, erkölcsi, esztéti-

kai és testi nevelését; szakképesítést - a magasabb el-

méleti képzettséget kívánó ipari, valamint élelmiszer-

és fagazdasági szakmákban szakmunkás képesítést - nyíjt  

és előkészít - elsősorban a szakközépiskola jellegének  

megfelelő - felsőfokú továbbtanulásra. /40/  

Az  1973. évi rendelet nyomon indult meg az új képzési célok-

nak /szakmunkásképzés/ megfelelő tantervkészítési, tankönyvírá-

si munka, valamint a szukséges személyi ős tárgyi feltételek  

kialakftása az alaprendelet végrehajtási utasításainak, rende-

leteinek szellemében./14/1976 /XII.1/ MUM-OM sz. egyUttes ren-

delet, valamint a 3/1977 /XII. 28/ MI .?M-OM sz. egyUttes rendelet./  

A munkálatok eredményeként az 1977/78-as tanévben néhány szak-

középiskolai ágazaton az 1978/79-es tanévben valamennyi szakmun-

kásképzési célú szakközépiskolában, 1979/80-as tanóvtól pedig a  

középfokú képzési célú szakközépiskolákban ős a szakmunkásképz4  

iskolákban is az új dokumentumoknak megfelelően indult, illetve  

indul be a képzés.  

Ezen feladatok végrehajtása tulajdonképpen az 1972. évi -  

a közoktatásunk helyzetével foglalkozó Párthatározat végrehaj-

tásának egyik fontos lépcsőjét jelenti - a szakoktatás terüle- 

tén - hiszen oktatási rendszerünk változtatása nélkifl igyekezett  

egy korszerűbb, a társadalmi és ipari igényekhez jobban alkal-

mazkodó oktatásfejlesztést megindítani ós végrehajtani.  

Természetesen az ríj dokumentumok és az új képzési célkitűzés  

körül sok vita,és bizonyos esetekben ellenérzése mUszaki ok-

tatási szakemberek körében, de ma már a szakfelögyeleti tapasz-

talatok alapján elmondható, hogy a szakoktatás területén dolgo-

zó tanárok, vezetők, szakfelUgyelőK és szakigazgatási szervek  

dolgozói,becsületesen és jószándékkal fogtak neki a nagy fela-

dat végrehajtásához. Hogy e korszerűsítési munka milyen eredményt  
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fog hozni, arról majd az elkövetkező évek és oktatási ciklusok 

elemző  értékelése során lehet majd számot adni. 

Mindenesetre a fentiekben tárgyalt "mit tanítsunk" kérdés-

hez kíván e dolgozat is - a maga szerény eszközeivel - hozzájá-
rulni, a tanítás hogyanjának eszközvonatkozásaival. 

3.61 A hazai mUszaki közé iskolák és a szemléltetés ha 

csolata 

Hazánkban nagy hagyományokkal rendelkező  mUszaki közép- és 
felsőoktatási intézmények vannak ahol az oktatók a múltban is, 
ma is  nagy  gondot fordítanak az oktatási eszközök alkalmazás& 

ra, a szemléltetésre. 
Mégis amikor a magyarországi helyzetet hasonlítjuk össze a 

fejlett tőkés országok, vagy akár néhány szocialista ország 

/NDK, SZU, Csehszlovákia, Lengyelország/ eszközdidaktikai, fej-

lesztési, gyártási ás alkalmazási helyzetével, bizonyos lemara-

dásról kell beszámolni. 

Külön kiemelendő, hogy hazánkban a lemaradás nem a "hardwa-
re"-k vagyis a berendezések, anyagok /oktatástechnikai eszközök/ 

vonatkozásában figyelhető Mg, hanem a "software" vagyis a tar-

talmak, közlemények, információhordozók fejlesztése, gyártása 
ős alkalmazása terén. A lemaradás legfontosabb oka, hogy nem 

megoldott a műszaki oktatús,vagy szélesebb körre tegalmazva a 

szakoktatás szemléltető  eszközeinek, információhordozóinak köz-
ponti koordinált kutatási, fejlesztési gyártási és alkalmazási 
rendszere. 

Állami szerveink az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 

az OM, PM és az érdekelt szakminisztériumok bevonásával létre- 

hozták, nemzetközi UNESCO támogatással,az Országos Oktatástech-

nikai Központot, amely 1970 óta több projectban dolgozott a ha-

zai oktatástechnikai eszközök elterjesztésén ás a pedagógusok 

felkészítésében az eszközhasználatra. Igen jelentős eredmények 
szillettek az oktatástechnológusi tanfolyami képzéseiken. 



A megyei /fővárosi/ tanácsok miivelódésiigyi szakigazgatási 

szervei létrehozták a megyei Továbbképzési Kabineteket, ahol 

az oktatástechnikai képzésnek is otthont adtak. A megyei /fő-

városi/ szakoktatási intézmények megfelelő anyagi támogatást 

kaptak - központi forrásból - az oktatástechnikai eszközpar-

kok felfejlesztésére. 

A felsorolt eredmények jelentősek: miért beszélhetünk még-

is elmaradásról? Az elmaradás ős lemaradás oka éppen a meglé-

vő /hardware eszközök adta lehetőségek ős azok kihasználtsága 

/hatékonysága/, valamint az egyéni szaktanári kezdeményezések 

ős a központi irányító, koordináló tevékenység hiánya miatti 

helyzetben keresendő. 

A szakmai szakfelügyeleti tapasztalatok /41/ azt mutatják, 

sok iskolákban kihasználatlanul hevernek az oktatástechnikai 

eszközök és a szaktanárok, szakoktatók többnyire nem, vagy 

nem kielégítő módon használják azokat. Az okok között elsősor-

ban a központi információhordozó ellátás hiányit kell megemlí-

teni. Érdekes ellenpontként jelentkezik, hogy olyan iskolában, 

ahol a szaktanári munkaközösségek eredményesen dolgoznak, igen 

jelentős információhordozó készítési munkákkal találkozhatunk. 

Lelkes, szakmaszerető tanárok rengeteg anyagot /diasorozatot, 

írásvetítő transzparenseket, mozgóábrákat, modelleket,hang és 

hangosított AV anyagokat hoztak létre saját tantárgyuk oktatá-

sának megkönnyítése érdekében. 

A legnagyobb probléma azonban az, hogy ezek a szaktanári 

munkák az iskolák falain belül, egymástól többé kevésbé izolál-

tan születnek és kerülnek felhasználásra. Ennek következtében 

nagyon sok felesleges, párhuzamos információhordozó készítési 

munka folyik az országban. A született anyagok között - a szám-

talan nagyszerű elgondolás mellett - sajnos sok olyan informá-

cióhordozó is készül, amelynek alkalmazása pedagógiailag, didak-

tikailag indokolatlan vagy szakmailag helytelen. Ezen problémák 

a központi fejlesztés, gyártás és kipróbálás megszervezésével 

kiküszöbölhetők lennének. 



3.62 A műszaki oktatási intézmények speciális helyzete 

Hazánkban, de külföldön is bizonyos vonatkozásban speciá-

lis helyzetben vannak a szakoktatási intézmények. A szakközép és 

szakmunkásképző iskolákban ugyanis komoly, sokszor 50-60 millió 

forintott ér6 műszaki berendezősek, gépek, laboratóriumok talál-

hatók a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati képzés segédesz-

közeiként. 

Ezen gépi berendezéseken - amellett, bogy a tanulók okta-

tóik irányítása mellett tanulnak - jelentós mennyiségű és bonyo-

lultságú ipari termék állítható elő. Népgazdasági szempontból is 

lényeges, hogy a szakoktatási intézményekben folyó oktató munka 

egyben termelő munka is legyen. Vállalatokkal kötött szerződések 

biztosítják, bogy a tanulók a tantervileg meghatározott gyakorla-

ti munkákat a termelési folyamat részeként végezzék az iskola mű-

helyeiben. Az elkészült terméket vagy félkészterméket azután az 

iskolával szerződött vállalat használja fel. 

A fentiek előrebocsátását csak azért tartottam lényeges-

nek, mert érzékeltetni szerettem volna, hogy a műszaki /szak/ ok-

tatási intézményekben lényegesen jobb lehetőségek állnak a szak-

tanárok rendelkezésére az oktatást /szemléltetu/ eszközök terve-

zését, gyártását illetően, mint az általános iskolákban vagy gim-

náziumokban. 

A műszaki /szak/ oktatási intézményekben uralkodó müszaki 

szemlélet, gondolkodásmód és persze nem utolsó sorban a tárgyi 

feltételek lehetővé teszik, bogy az iskolák önállóan igen jelen-

tős eszközfejlesztési munkát végezzenek. A gépészeti jellegű is-

kolák főleg a modellek, metszetek, makettek falitáblák készítésé-

ben  érnek el említésre méltó eredményeket. A villamos jellegit is-

kolák a villamos jelenségek bemutatását gyakorlását szolgáló esz-

közöket, eszközrendszereket képesek önállóan megtervezni és le-

gyártani. 

A szakfelügyeleti látogatások tapasztalatai /41/ azonban 

azt mutatják, hogy ezen eszközfejlesztési munkák izoláltan, egy-

mástól elszigetelten, nemegyszer egymással párhuzamosan történnek. 



A szakmai szakfelügyelet többek között a fenti felismerésből kiin-
dulva, Úgy szervezte meg a szakközépiskolákban azonos tantárgycso-
portot tanító tanárok központi munkaközösségi továbbképzéseit, hogy 

a továbbképzések egyben fórumot jelentbessouek a szaktanároknak 
egymás eszközfejlesztési munkájának jobb megismerésére a koordiná-

cióra . 

Termnszetesen nagyon fontos tényezője volt ezeknek a szak-

feliigyeletileg irásyitott továbbképzéseknok, hogy az osóközfejlesz-
téseel kapcsolatos'liakmai ós pedagógiai kérdéseket a teriilotet leg-
jobban ismerő vezető szakfelügyelő vagy szakfelügyelő irányításával 

tárgyalta meg a munkaközösség. 
A fenti pozitívan ható szakfeltigyeleti irányítás azonban 

csak részmegoldás ós new feledtetheti annak igényét, bogy az esz-

közfejlesztést központi országos szervnek kellene a szakoktatás vo-

natkozásában írányítaui,az eszközdidaktikai alapkutatásoktól kezd-
ve Egészen a gyártásig. 

3.63 Az eszközfejlesztés tantervi vonatkozásai  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy hazánkban 10 éves perió-

dusokban változások következnek be mind iskolatípusokban, mind a 

képzés célkitdzésekben. 'Természetesen ezeket a szdksé gszerüség dik-

tálta változásokat új tantervi dokumentációk követik. 
A szakoktatási intézmények /technikumok, szakközépiskolák, 

szakmunkásképző intézetek/ 1972-ig az ágazatilag érdekelt szakmi-
nisztériumok irányítása alá tartoznak. Valamennyi tárca önálló szak-
felUgyelettel és irányító apparátussal rendelkezett. 

Módszertani, szakmódszertani, oktatási eszközfejlesztési mun-

kával egymástól elszigetelten dolgoztak a tárcák oktatási szakembe-
rei. 

Az oszközfejlesztósi munka tanterv centrikus volt, amelyből 
az következett, hogy a változások alkalmasint használhatatlanná, 
de legalább is átdolgozandóvá tették a kialakított eszközállományt. 
Megjegyzendő, bogy az oktatási eszközök közül a műszaki szemléltető 
eszközök jórészt szaktanári egyéni munkák voltak, amelyeknek csak 
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nagyon kis hányada került központi intézeti /tárcai Módszertani In-
tézetek/ fejlesztésben országos terítésre. 

A szakoktatás területéről egyedül a 'iunkaii'yi Minisztérium 

Módszertani Intézetének szemléltetőeszköz fejlesztési munkája emel-

hető ki. Az SZPI majd később SZTI több évtizede foglalkozik a szak-
munkásképzés módszertani kérdéseinek vizsgálatával, és nem utolsó 
sorban a szakmai témakörök szemléltetőeszközeinek kutatásával, fej-
lesztésével. Az említett intézet által készített anyagok azonban ki-
fejezetten csak a szakmunkásképzés céljait szolgáló a szakmunkáskép-
ző iskolák tanterveire épülő ős színvonalában is a műszaki középfo-

kú oktatási intézmények igényeit kielégíteni nem tudó eszközök vol-
tak. 

A szakoktatási intézmények 1972 utón a Tanácstörvény értel-

mében a megyei, illetve a fővárosi tanácsok müvelódősügyi szakigaz-
gatási szerveinek irányítása alá kerültek. A szakfelügyelet, a szak-
tanári továbbképzés, valamint szakmódszertani kérdések, feladatok 
megoldása /szakközépiskola vonatkozásban/ a 4/1973 /I.26/ MT. számú 

rendelet, valamint az Oktatási Minisztérium és a Munkaügyi Miniszté-
rium által kiadott szakfelügyeleti "Útmutató" /202/1975/MK 10/0M-
Mg t/  alapján szerveződött. Ennek alapján jelenlegi munkahelyem - a 
Fővárosi Pedagógiai Intézet Szakoktatási és Továbbképzési Csoportja 
lett az a szervezet, amely a Fővárosi Tanács VB Művelődősügyi Fő- 

osztály Szakoktatási Osztályának közvetlen irányításával a megyékkel 
ős az oktatási Főhatóságokkal /OM, MUM, BkM/, valamint a képzésben 

érdekelt szakminisztériumokkal /EUM, MéM, KiM, KPM, KGM, NIM, I vM, 

PM/ koordinálva végezte ős végzi országosan a szakközópiskolák szak-
mai tantárgyainak szakfelügyeletét. 

A szakfelügyeleti :munka kapcsán felvetődő továbbkópzósi ós 
módszertani jellegű kérdések összefogására szerveztük meg a Módszer-
tani és Dokumentációs Csoportot, amelynek-1975 óta-vezetőjeként al-
kalmam volt eszközfejlesztési kérdésekkel is részletesen foglalkoz- 
ni. 

fenti időszak alatt alakult ki egy eszközfejlesztési lobe-
tőség gondolata, amelynek talán egyik legfőbb erénye, hogy kevésbé 
van kiszolgáltatva a tantervi változásoknak mint a korábban kialakí-
tott tantervcentrikus eszközök. 
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Az eszkizfejlesztósl koncepció tárgyát az ín. Tr 1ACENTRI-

KTJS KOMPLEX SZEMLÉLTETŐESZKÖZÖK jelentik, amelyekről a következő 
pontban kívánok beszámolni. 

3.61  A tómacentrikus komplex szemléltetőeszközök fejleszté-
sének koncepciója  

Az ú# elképzelős lényege cos viszonylagos tanterv független-
sége abban áll, hogy objektíven bizonyítható a szakmai oktatás va-
lamennyi területén - tsz egészségügytől a gépiparit; - meghatározha-
tók azok a fő szakmai elmóleti ős szakmai gyakorlati tómakörök, a-
melyek még hosszú időn keresztül gerincót fogják alkotni az okta- 
tandó anyagnak. Természetesen ezek a kiemelten fontos tómakörök 
súlyozásukat tekintve a mindenkori tantervi koncepcióktól függonek, 

de létük, szerepük vitathatatlan. 

Feladatunk  tehát ezen tómakörök folderítóse ős az oktatá-
sukkal kapcsolatos eszközkérdősek megvizsgálása, kidolgozása. 

Ezen központi kiemelt tómák jelentik, ós fogják jelenteni 
a szakmai oktatás fő  vonalát, tehát kidolgozásuk kuleskárdés. 

Ezen koncepció szakmailag való indokoltságán túlmenően igen,jelen-

tős gazdaságossági szempontokat is tartalmaz, hiszen a kidolgozott 
anyagok Bosszú távon való felhasználhatóságát tenné lehetővé. 

Ezen a ponton tórnék át témacentrikus eszközfejlesztési cl-

képzőlés ős a komplex szemléltető eszközrendszerek kapcsolatának 

és terminológiájának kórdfsóre. 
A fentebb vázolt tőmacentrikus eszközfejlesztés megvalósí-

tásának legcélszerűbbnek látszó lehetősége az ún. komplex szelnlál-

tetó eszközrendszerek lennének. Itt komplex eszközrendszer alatt 
olyan tanári bemutató és tanuló kisőrleti egységet értek, amelynek 
segítségével a fentebb vázolt kiemelt témakörtik legfontosabb isme-

retelemei szemlóletesen, hatékonyan oktathatók. A komplexitása az 

eszközrendszernek egyfelől a tanári ős tanulói felhasználhatóság-
ban rejlik, másfelől, hogy a választott eszközök /statikus ós di-

namikus eszközök, modellek, AV-anyagok, esetleg pergő vagy  hurok- 
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film/ praktikus módon, csomagszerüen lennének elkészítve köny-

nyen hozzáférhető, hordozható és felhasználható formában. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem oktatócsomagról van 

szó, hiszen oktatócsomaggal csak szigorúan meghatározott tan-

tervi anyagra, anyagrészre lehet és érdemee_•lk'szíteni és ter-

mészetesen az általam javasolt komplex eszközrendszernél lénye-

gesen nagyobb részletességgel. 

A témacentrikus komplex szemléltető eszközök /továbbiak-

ban TKSZE/ jelentőségét főleg abban látnám, bogy hosszútávú 

fejlesztési és alkalmazási lehetőségeket rejtenek magukban. 

Iránymutató és motiváló hatással lennének az alkotó pedagógu-

sokra. A központi egységeknek egyéni munkába történő továbbfej-

lesztősére ösztönözne, segítséget adna a pedagógusoknak tantár-

gyaik témaköreinek tanításához, egyéniségük, szaktanári módsze-

reik megcsorbítása nélkül. 

A fentiekben vázolt eszközfejlesztési koncepció alapján 

lettek kifejlesztve az 1977-78, valamint 1978-1979-es  tanévben 

a TKSZE egységek,amelyeket a Fővárosi Tanács VB.MÜvelődésügyi 

Főosztály Szakoktatási Osztálya) javasletaink alapján,elfogadott 

díjazott és a főváros szakoktatási intézményei részére legyár-

tatott. 

Ismételten felhívnám a figyelmet arra, hogy az eszközrend-

szerek a szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolai felhaszná-

láson túlmenően alkalmasak az általános iskolai és gimnáziumi 

Technika tantárgy tanítása során, sőt még a felsőoktatásban is 

jelentőséggel bírnak, hiszen például a Bánki Donáth Müezaki Fő-

iskola Pedagógiai Tanszéke is rendelt az eszközökből a müszaki 

tanárképzésben való alkalmazhatósága miatt. 

Az eszközrend:izerek születéséről annyit, hogy a fentiek-

ben vázolt koncepció alapján a Módszertani és Dokumentációs Cso-

port irányításával különböző szakoktatási intézmények alkotó 

kollektíváit sikerült megnyerni a fejlesztésben való részvétel-

re. Az elvi szakfelügyeleti irányításon túlmenően kiemelkedően 

fontos szerepe volt a Szakoktatási Osztály erkölcsi és anyagi 

támogatásának és személy szerint Kálmán László osztályvezető 
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elváfrsnak. Az eszközök elkészítésének és legyártásának, szak-

szerü esztétikus kivitelezése a 28. számú ipari Szakmunkáskép-

ző Intézet alkotó kollektívzsjá.t dicséri Krmplák István tanmü-

helyvezető irányításával. 

A következő témacentrikus komplex eszközrendszer ismerte-

tését,I3ihari Pál: Szakoktatási szemléltető eszközök, eszközrend-

szerek I. ofmü kiadvány alapján végzem el. /42/ 

A "Fúrás" c. témához készített eszközrendszer  

Modellekből, síkfilmekből, írásvetítő fúliákból, pergőfilmből 

álló eszközrendszer 

Az eszköz leírása 

1. 114iNdaLleks. 1-1 csigafúró kúpkiegyenlítővel, 1-2 átmenő-, 

zsák- és süllyesztett furat metszetben, 1-3 élidomszer a vágóélek 

ellenőrzésére, 1-4 130 °-os lemezidomszer, 1-5 2 db mágnestábla a 

fúróköszörülési hibák bemutatására. A felsorolt modellek anyaga 

színes danamid, illetve PVC lemez. Gépi forgácsolással - elsősor-

ban esztergálással és marással - készültek. 
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2. Síkfilaek:  2-1 szívfúró, 2.2 ágyúfúró, 2-3 a csigatúró 

elemet, 2-4 a csigafúró szögei, 2-5 csigafúró típusok, 2-14 ösz-

szefoglaló kérdések - 12 db - a téma ismétlő, rendszerező fog-

lalkozásaihoz, 2-6 egyetemes lemezidomszer, 2-7 lemezfúró, 2-8 

kézi fémfurdancs, 2-9 mellfúrógép, 2-10 asztali fúrógép, 2-11 

befogás Bírósatuba, 2-12 befogás fúróprizmába, 2-13 lefogás 

szorítáaaatal. 

3. Egyéb tartozékok: 3-1 a fúrás lépéseit bemutató lemez-

sorozat, 3-2 feleltető doboz, 3-3 2 x8 mm-es színes mozgófilm. 

Pedagógiai alkalmazás  

Az eszközrendszer egyaránt felhasználható frontális, kis-

csoportos és egyéni foglalkozás keretében, elméleti és gyakorla- 

ti oktatásban. 
A téma oktatását célszerit a mozgófilm levetítésével kezde-

ni. Igy a tanulók már kezdetben fogalmat alkothatnak a fúrás mű-

veletéről. A modelleknél a különböző színek és metszetek alkalma-
zása a lényeg kiemelését szolgálják. Bemutatás közben irányítsuk 

tanulóink figyelmét ezekre. Szükség esetén adjuk kézbe az eszkö-

zöket a jobb megfigyelés céljából. 

A köszörülési hibákat bemutató modelleket mágnestábla hiá-

nyában írásvetítőre helyezve is használhatjuk. Ilyenkor a fény-

rés mutat rá helytelen élezés következményeire. 

Az írásvetítő ábrákat a megfelelő modellekkel együtt cél-

szerű alkalmazni a jobb m®gértós érdekében. A feleltető doboz, 

és a rendszerező foglalkozásra készített sfkfiimek,lehetővé te-

szik a téma gyors ismétlését és a megértés ellenőrzését. 

A fenti ismertető a teljesség igénye nélkül készült, mivel 

a részletes leírás megtalálható az eszközrendszerhez mellékelt 

müszaki dokumentációban. 
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Menetmetszós  

Modellekből, írásvetítő fóliákból, sfkfilmekből 4116 eszköz-

rendszer  

Az eszköz leírása 

A modellek danamitból, bonamitból, metamidból készültek. 

Az eszközrendszer méretei ós színezése egyaránt a tanulói moti-

válást kívánják szolgálni. Megemlítendő, hogy a viszonylag nagy 

méretű modellek igen könnynek ős ezáltal tanár ős diák számára 

egyaránt könnyen kezelhetők. A modellek anyaga gyakorlatilag 

korlátlan élettartamú. 

Pedagólciai alkalmazás  

A bevezetéshez áll rendelkezésre a menet keletkezését vi-

zuálisan szemléltető modell. A magyarázathoz nélkülözhetetlen 

egy kiemelten nagy méretd menetezú, mely megjelenésével is le- 
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köti a tanulók figyelmét. E modellen jól magyarázható a menet-

metsző fő részei és szögei. bemutatható egy előkészített mun-

kadarab, mely szolgálhat annak bemutatására, hogy mikor kezd-

hető el a menet metszőse. 
A készített kisebb metszők segítségével, hasított és zárt 

kivitelben, a metszőtartó segítségével bemutathatjuk a helyes 

befogást, valamint a helyes mozdulatokat menetmetszés alkalmé.. 
val. Jól szemléltethető a vezórlŐperselyes megoldás a kézi me-

netmetszésnél hosszabb menetes orsók esetében. A metszőtartó 

szótszedhető, a metszők befogását a tanulók is ismételhetik. 
Az eszközrendszerrel alkalmazható síkfilmek: 1. csavarvo-

nal keletkezése, 2. menetelemek, 3. a metrikus menet elemei, 

4. a whitwort menet elemei, 5. menetmetszés előkészítetlen és 

előkészített anyagon. 
Irásvetítőn alkalmazható fóliák: 1. a csavarmenet kelet-

kezése, 2. a menetmetsző befogása, 3. menetemelkedés ellenőr-
zése, 4. hittő és kenőanyagok használata, 5. forgácsolásmentes 
menetkészítős. 

Végezetül megemlítem az Esztergarések élszögei ős fajtái 

elnevezósü eszközrendszert, amelynek részletes ismertetésére 
a következő IV-es pontban térnék ki, hiszen ezt a témaeentri- 

kus komplex eszközrendszert próbáltuk ki a pedagógiai kísérlet-

ben. 
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IV. PEDAGCíGIAI KISÉRLET /AZ "ESZTERGALISEK ÉLSZÖGEI É5 FAJTÁI"  

ELNEVEZLSIJ KOMPLEX ESZKÖZRENDSZER KIPR(1IIÁLÁSA/  

4.1 Az eszközrendszer jellemzése és leírása  

Az "Esztergakősek és étszögeik" elnevezésű eszközrendszer  
a témacentrikus komplex szemléltető eszközrendszerek egyik jel-
legzetes példája. Az 1977-ben megkezdett eszközfejlesztési konc.  
cenciőnk megf télésem szerint egyik legértékesebb darabja. Az  
előzőekben már bemutattam néhány eszközrendszert, mégis a pods-  

gógiai kísérletre legalkalmasabbnak a most bemutatásra  ker ~ilá 
eszközrendszert tartottam. Ennél a eszkt3zrendszernél találko- 

zott leginkább a témacentrikus komplex eszközfejlesztési koncep-
ció és a  tervező  kivitelező kollektfva által létrehozott produk- 

turn.  
Itt szeretném megemlíteni, bogy a gyakorlati kivitelezésit  

- tervezését, szerkesztését, gyártását - a velem történt folyama-
tos konzultáció mellett a 28. számit Szakmunkásképző Intézet kol-

lektívája: Kovács Szilárd, Kasza István ás Krounplák István végez-

te  el.  
Az elkészített és beadott eszközrendszert a Fővárosi Tanács  

VB Művelődésügyi Főosztály Szakoktatási Osztálya vezetője a  

szakfelügyeleti vélemények alapján elfogadta ás erkölcsileg és  
anyagilag  díjazta.  

Idéznék a szakfelügyeleti szakvéleményből:  
"Az eszközrendszer eredményesen alkalmazható valamennyi  

szakmunkásképző intézetben ós szakközépiskolában ahol a gépi  
forgácsolás témaköre elméleti vagy gyakorlati tantervi anyagkánt  
szerepel. Az eszközrendszer bemutatja az esztergakések típusait,  
a kecsszögek kialakítását a köszörülés fontosságát és köszörülési  
hibákat. Megítélésünk szerint az eszközrendszer alkalmazható az  
elméleti és a gyakorlati képzésben egyaránt. Gazdag anyaga /mo..  
dellek, síkfilmek, diasorozat/ sokszínű szemléltetést tesz lehe- 
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tővé. Az eszközrendszer új metodikai eljárások bevezetését te- 
szi lehetővé az esztergakések és esztergálás tómájának oktató. 
sóban. 

Ktilön kiemelendő az eszközrendszer ízléses és praktikus 
csomagolása, amely szállíthatóságát és a bemutatás megkönnyí- 
ti. „  

Ismerkedjünk meg ezek után magával az eszközrendszerrel 

/52. ábra/ 

52. ábra 

A rendszer első szembeötlő és fontos előnye a csomagolás. 

Könnyen hordozható és tárolható kivitelben egy helyen megtalál-

ható az adott téma szemléltetéséhez szűkcéges valamennyis stati-
kus és dinamikus eszközelem. 

Csomagolása lehetővé teszi, hogy állandó szemléltetésre 
szaktanterem falára, vagy megfelelő állványra helyezve is alkal-
mazható. A modellek anyaga danamid, vagy PVC lemez. A színezés 
öntapadós tapétával, illetve festéssel van megoldva. Az élénk, 
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egymástól jól elütő színekkel ábrázolt részek felhívják magukra 

a figyelmet és ezáltal elősegítik a jobb megértést. 

Az eszközrendszer a következő késtípusokat tartalmazza /53. ábra/ 

1. leszúrókés, 2. rádiuszos alakkés, 3. 60 0-os menetkés, 

4. egyenes simítókés, 5. beszúrókés, 6. egyenes oldalazókés, 7. 

fésüs menetkés. 

A számozások az eszközrendszer egyes elemeinek k5dszámó,t 

jelentik. 

53. ábra 

A kések anyaga danamid. A kis fajsúlyit miianyag lehetővé te-

szi, hogy a nagyméretű késeket is könnyen balasetmentesen hasz-

nálhatja, tanulmányozhatja t anár, diák egyaránt. 

A kések és modellek színezése fontos, figyelemfelkeltő fela-

datot lát el. 
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A fővágóél és hátlapja piros, mellékvágóé) és hátlapja 

kék, a homloklap zöld. 

Az azonos színek alapján az egyes késtípusokon ,jól azono-

síthatók az egyforma elemek. tz különösenlényeges az alapképzés 

időszakában, amikor a tanulók még nem tudják áttekinteni a tel-

jes témát. 

A késtípusoknakcsat, a fejrészét készítettük el, amelyek 

furattal vannak ellátva és így fel illeszthetői a készletben ta-

lált késszárra. /13/ A késtípusok bemutatását elsősorban az alap-

képzés időszakában javasoljuk, de jól felhasználhatók a folyama-

tos oktatásban, illetve ellenőrző foglalkozások esetén a 4éstinu-
sok kiválasztására és elemzésére. 

A készletben megtalálhatók a killÖnleges kések.  A továbbiak-

ban az ismertetésre keriilő elemeknél utalásokat közölnék az ok-
tatásban történő felhasználásra is. 

Különleges 1Lósek.  /14. Ora/  

8/ Tangenciális alapkés 

12/ kör alakkés 

Mindkét késtípust elsősorban az alakesztergálás oktatásánál 
célszerit bemutatni. lemutatható, hogy miben különböznek az eddig 

megismert késtípusoktól, mikor és hogyan használjuk Őket. 
A modelleket kézbe adhatjuk, hogy a tanulók jál megnézhessék 

a részleteket. Lemutatható a késfej állítása, és az is, hogy miért 
van erre szükség. a tangenciális késnél. 

Könnyen megmagyarázható, hogy ezen késtípus köszörülése meny-

nyiben tér el a hagyományos kések élezésétől. A modellek mellett 

alkalmazhatók a témához illő síkfilmek és diaképek. 
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11/ Forgatható, lapkás mechanikus kés 

Az iizemekben viszonylag gyakran, a tanműhelyekben viszont 

ritkán láthatnak a tanulók ilyen késtípust. 

A modelleken egyszerűen bemutatható a keményfém lapka be-

helyezése és excentrikus rögzítése. A késtípusokkal elérhető gaz-

daságosság idő és anyagmegtakarítás magyarázatára is lehetőség van. 

Jól szemléltethető az élszögek kialakítása a lapkánál. 

54. ábra 



132 MOP 

Szétszedhető modellek 

9/ 45°-os esztergakés 
10/ Előretolt é1U kés 

Mindkét késtípus felhasználható az esztergakős szögeineh  
tanításakor, valamint a kés köszörülés oktatásánál. 

A kósszögek magyarázatánál a modellt írásvetítőre helyezve 
a kivetített kontúrok segítségével magyarázható el a szögek elhe- 
lyezkedése. Segítenek ebben a rendelkezésre álló síkfilmek is. Igy 
hamarabb ós biztosabban megértik a tanulón a ;.sásszöget: értelmezé-
sót. /53. ábrák/ 

A köszöritiés oktatásánál a hasábkésből célszerei kiindulni. 
A köszörUlés sorrendjében emelhetők ki az egyes oldalak. Látható-
vá válik a köszörült felület, melyet különböző színekkel tettünk 
hangstílyozottá. Ugyanakkor bemutatható a köszörülés folytán levá-
lasztott anyagmennyiség geometriai formája is. Világossá válik a 
tanulók előtt, hogy miért szükséges köszörülésnél a kést különböző 
szögekben dönteni. /55 abcde ábrák/ 

13/ Késszár 

Valamennyi késfej feltűzhető a csapos végre. A késszáron 
feltüntetttlk egy adott típus szabványjelölését, színét ős a kés 
minőségét. Ezell tisztázása nagyon fontos a tanítás során. 

14/ Szétszedhető tengely 

A szétszedhető tengely összességében és elemeire bontva egy-
aránt jól felhasználható az oktatás folyamatában. Elemeire bont-
va felhasználhatjuk a különböző esztergálási müveletek oktatásánál 
a fogaltiak tisztázására pl. oldalazás, lépcső, besz$rás, alakesz-

tergálás stb. Az egyes elemek variálásával különböző nehézségi fo-
kozat4 munkadarabok állítható össze. A  modellek  ezt a tulajdonsá- 
gát feladatok kiadásakor, miivelettervezésnél, vagy technológiai so-
rok összeállításánál lehet kamatoztatni. 
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55a ábra 

55b ábra 

55o ábra 
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55d ábra 

55e ábra 
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15/ MAgnestábla /kiege-szító modellek/ 

Alkalmazási területe elsősorban az oktatás bevezető részé-

ben  - a késszögek kialakításánál, értelmezésénél, valamint ma-

gyarázatánál, elméleti és gyakorlati oktatásban van. 
További alkalmazást lehetőségei: a folyamatos ös az ellen-

őrző oktatás során. 
A mágnestébla sorozat elsődleges célja: 
-- a köszörülés hibáinak elemzése 
- a helyes szögérték megválasztására való koncentsálás, 

anyagminőséghez 
- a kés mechanikai és hőtani szempontból való vizsgálata. 

15/1 Egyenes oldalazó kés elölnézetből 

A modell rf  darabból $11. Imis alapszínit, a késtest, kiegé-
szítő szögek piros színiek. A modellek azt szemléltetik, hogy a 

hasábkésből, hogyan alakítjuk ki  az egyenes oldalazó kést. Egy-

ben  azt is, hogy a túlzott szögek alá és háltra köszörülés milyen 

mértékben befolyásolja a kés mechanikai és hőtani tulajdonságait. 
Konkrétan, milyen mértékben gyengül a kés csúcsa erő és hőelveze-
tés vonatkozásában. 

15/2 Egyenes oldalazó kés felülnézetből 

Az oldalazó kést, köszörüléskor a mellékvágóélt hátra kell 

köszörülni e  a súrlódás csökkentése,  valamint egyáltalán az ékalak 

kialakítása miatt. 
A túlzott hátraköszörülés szintén gyengíti a kést, elsősor-

ban a hóelvezető keresztmetszetét. Az eszköz azt van hivatva be-

mutatni. 

15/3 A 450-os nagyolókős igen gyakran alkalmazott típus. A 

fóvágóélnek a helyzete a tengelyvonalhoz képest a forgácsolás lét-

trejöttekor jelentős tényegyű. Kísérletek bizonyítják a '6 °-os ideá-
lis elhelye.ésót. MiszeAlnt arról van  sző:  az elhelyezési szög 

a 45°-tól való eltávolodás, a főv'sóél hosszúságát változtatja 

meg. 
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rnnek bizonyítható következménye, hogy a '.{és fővágóél na-

gyobb felületen érintkezik a megmunkálandó anyaggal. Ez nagyobb, 

és anyagminőségenként változó terhelésnövekedést jelent a gépre, 

szerszámra, egyaránt. Ez nem kívánatos, éppen ezért emeljük ezt 
ki. 

15/4 A leszúrókés egyik legjelentősebb szerszám, ahol a kö-
szörülés hibája jelentős szerszámhasználatot eredményezhet, vagy 

megtakarítást tehet lehetővé. 

Itt a kés szögeinek tdlzott kialakítása, a kés időelőtti 
elkopásához, vagy  töréséhez vezethet és egy áj kialakítása időben 
és anyagiakban egyaránt jelentós. 

15/5 Kiegészítője lehet az előbbi modellnek, ugyanis a kés

oldallapjain a t'ílzott aláköszörülés; szintén töréshez vezethet, 

mivel a kést keresztmetszetében elgyöngítjük. 

15/6 Oldalazókés csúcslekerekítőssel 

Finomabb felületek előállításához szükséges a kés csicsát 
lekerekíteni. Ezt lényeges kiemelni, ugyanis általában ez a kb-

szöihílést befejező, vagy azt követő művelet általában elmarad. 
A kés szakszerü kialakításához 4ítmutatást ad a rajz is, a munka-

datab alakja és a Isitűzött felületi finomsági követelmény. 

15/7 Fisegító táblaként arra az esetre, ha az oktatás ter-

vezését egy konkrét anyagminőség beiktatásával kívánjuk megoldani. 

15/8 Ugyancsak egy színesfém anyagminőséget jelöl, mely 
szintén konkrét tervezéshez használható fel. 

16/ Síkfilmek  

Az eszközrendszer szerves tartozékát képezik. Alkalmazhatók 
mint Önálló s szemléltető eszközök, a tanult ismeretek bővítésé-
re, felhasználhatók a modellekkel együtt, azok lényeges kiegészí-

tőjeként. A felsorolt síkfilmek közül a szaktanár, vagy szakokta-

tó elképzelésének megfelelően választja ki az anyagot. 
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Síkfilmek jegvzétce  

16.1 Jobbos - bales kős 
16.2 Forgácsolási aíkok 
16.3 Alakkés használata 
16.4 Elhelyezési szögek forgácsolásnál 
16.5 Széles fejkés használata 
16.6 Alakos felületek 
10.7 Egyenes forgácsoló kés alkalmisa 
16.8 Hajlított forgácsoló kés alkalmazása 
16.9 Forgácstörő hornyok kiképzése 
16.10 A kés élszöüei. A kés központ alatt 
16.11 Esztergakés bomloklapjalnek kialakítása 
16.12 Egyenes forgácsoló !.és alkalmazása 
16.13 Hegyes forgácsold kés alkalmazása 
16.14 Has€íbos betétlapkás késtartó 
16.15 A hátlap kialakítása 

16.16 A kés élszögei. A kés központban 

16.17 A kés álszögei. Központ felett 
16.18 fiát ék és homlokszög összefüggése 
16.19 oldalélci forgácsoló kés alkalmazása 

17/ Színes diák 

Szerepük hasonló a síkfilmekéhez. ítészben mint önálló szem-

léltető eszközök, részben pedig a modelleket síkfilmekben kiegé-
szítéskánt ismeretbővítésre használhatók. Célszeríi felhasználá-
sát a szaktanár, illetve a szakoktató határozza meg. 

A diafilmek jsyzéke  

17.1 Előretolt élci kés modellje 
17.2 Előretolt 61if Will  modellje mellékelt hátlap + leválasz-

tott rész 
17.3 Előretolt 61ü kés modellje főól hátlap + leválasztott 

rész 
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17.4 LACretolt éiü kős modellje fail hátlap 
17.3 Előretolt élU kés modellje homloklap + leválasztott rész 
17.6 Előretolt éld kés modellje a késfej fő síkjai 
17.7 434).os esztergakés szétszedhető modellje 
17.8 " ••ztergakos fővágóél hátlap + leválasztott rész 
17.9 " esztergakés mellékvágóé) hátlap + leválasztott rész 
17.10 " esztergakés hátraköszörül' + leválasztott rész 

17.11 " esztergakés ::.onleasp +  1 't  rész 
17.12 " esztergakés fő  síkjai 
17.13 " mechanikus lapka :rés modellje 

17.1' Mechanikus lapkás kés leemelt lapkávai 

17.15 ]esznró és leszúró kés modellje 

17.16 Egyenes hasábkés modellja 

17.17 Menetkés modellje 

17.18 Fésűskés modellje 
17.19 Iiiilsű rádiuszkés modellje 
17.20 Simítókés modellje 
17.21 Fordulatszám képlete 
17.22 Vágósebesség képlete 
17.23 Késtípusok 

Ugy érzem, hogy a fentiekben bemutatott eszközrendszer téma.. 
centrikus mivoltához nem férhet kétség, hiszen sokszínzien ős ;az.. 
dag választókkal teszi lehetővé az esztergakések és élszögeinek , 

valamint a forgácsolíseimóleti alapok oktatását, szemléltetéseit. 
Használata nem mereven egy iskolatípus konkrét tantervéhez 

kötődik, hanem tanári tervező munkával jól illeszthető a szakkö-

zépiskolák, szakmunkásképző iskolák ős az általános iskolai, gim-
náziumi technikai tantárgyhoz is. 

Az eszközrendszer komplexitására pedig már most felhívnám a 

figyelmet. A komplex jelleg két szempontból is jelentkezik: 

1. A bemutatás után érzékelhető, hogy a rendszer tanári be-
mutató eszközként is tanulói gyakorló eszközként egyaránt 

alkalmazható, akár frontális osztálymunkával, akár tanulói 

egyéni vagy csoportmunkánál. 
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2. Komplex ,ellegü a rendszer szemléltetés módját tekintve 
is, hiszed megtalálható benne :.ét ős háromdimenziós esz-
köz, statikus ős dinamikus elem egyaránt. 

4.2 A pedagógiai kísérlet elvégzóse  

4.21 A kísérlet előkészítése  

A  pedagógiai kísérlet gondolata az 1977/78-as  tanévben ve-
tődött fel amikor a komplex eszközök, eszközrendszerek kifejlesz-
téseivel keddtem foglalkozni. Ugy gondoltam, hogy azokat az esz-
közrendszereket, amelyeket a fővárosi eszközfejlesztési munkában 
kialakítottunk,és elismert szakemberek, szakfelügyelők, vezető 
szakfelügyelők véleményei alapján fogadtunk el és javasoltuk gyár-
tásra, célszerü lenne egy  kísérlet kapcsán megvizsgálni, hogy 
mennyire sikeresen töltik be szerepüket a müszaki ismeretközlés 
folyamatában. 

A pedagógiai kísérletre legalkalmasabbnak az "Esztergaké-
sek élszögei és fajtái" elnevezésü eszközrendszer kínálkozott, 
hiszen szinte valamennyi KGM, KPM ágazati irányultságú szakoktatá-
si intézményben tantervi anyag és esztergálás és az esztergakések. 

Az 1977/78.-as tanévben végeztiiisk el a fővárosban a közle-
kedésgépészeti szakos szakközépiskolák vonatkozásában /8 iskola/ 
anyag- ős gyártásismeret tantárgyból egy tanulói teljesítménymé-
rő vizsgálatot /lásd 4.32 pont/ amelynek eredményei alapján vá- 
lasztottam ki azt a két azonos /közel azonos/ teljesítményt nyúj-
tó iskolát, amelyben célszereinek látszott kipróbálni az eszköz-
rendszert. 

A kísérlettel tulajdonképpen azt kívánjuk megvizsgálni, hogy 
előre megvizsgált ős elemzett képességü, tudású tanulóknál milyen 
eredménytyel alkalmazható az eszközrendszerünk. 

Ezért választottunk két olyan iskolát, ahol méréseink alap-
ján azonos feltételek mellett végzett vizsgálatnál egyforma ered-
mények adodtak, E két iskolában: Kossuth Lajos Szakközépiskola és 



Mechwart András szakközépiskola két-két harmadikos osztályában 

végeztünk vizsgálatot olyan módon, bogy az egyik osztályban hasz-

náltuk a témacentrikus komplex eszközrendszert, a másik osztály-

ban pedig nem. A kísérlet eredményét a felhasználás után végzett 

összehasonlító értékelés adta. 

Természetesen ahhoz, hogy az összehasonlító ártékelósünk ob-

jektív legyen, nagyon alaposan jellemeznünk kellett a vizsgált 

osztályokat. Az eredmények ugyanis csak a kérdéses osztályok ön-

magukhoz ás egymáshoz viszonyított vizsgálatának, együtteseként 

értékelhetők. 

Az eszközrendszer kipróbálásánál arra törekedtem, hogy egy 

olyan tantervi anyagrészt válasszak ki, amely nem nagy óraszám-

ban, de ugyanakkor valamilyen formában az eszközrendszer által 

kínált lehetőségeket kihasználhatóvá teszi. Erre a célra igen al-

kalmasnak látszott a Közlekedésgépészeti Szakközépiskolák III. 

évfolyamos technológia tantárgyának első két témája. Szószerint 

idézve a Tanterv ©s utasítást: /43/ 

A tanítás anyaga 

III. osztály 
/33 hét, heti 3, évi 99 óra/ 

1. Bevezetés 	 kb. 2 óra 

A tantárgy tartalma ás kapcsolata a korábban 

tanult anyag és gyártásismerettel 

2. A forgácsolás alapjai 	 kb. 5 óra 

Borgácsképződés, forgácsfajták. A forgács nagy-

sága és keresztmetszete. Kések és késszögek, az 

elhelyezkedési szög hatása. Forgácsolási sebes-

ség, éttartam, forgácsolási hőmérséklet, élsisak. 

Terhelő erő, szerszámok anyagai. 

Ugy ítéltük meg, hogy a technológia tantárgy III. 

évfolyamának ezen elsó két órája igen alkalmas az 

eszközrendszer kipróbálására. A forgácsolás alap-

jainak oktatása döntő fontosságú a tanév későbbi 

anyagrészeinek az egyes forgácsolási módok megér-

tésének szempontjából. 
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Mindezek  eldöntése  után kérésemre megkaptam as engedélyt 

a Fővárosi Tanács VB Művelődésügyi Főosztály Szakoktatá-
si Osztályának vezetőjétől Kálmán László elvtárstól, hogy 
a jelzett iskolákban a kérdéses témában a kísérletet,egy 

kísérleti és kontrollosztályban lefolytathassuk. Szeret-
ném hozzátenni, hogy a kísérletet a legkisebb mértékben 
,sem változtatta meg sem tartalmában, sem szervezetében az 

oktató munkát, egyszeriien az történt, hogy az egyik osz-

tályban a kötelezően oktatandó anyagot • szaktanár 

"hagyományosan", majd a mAsik osztályban ugyanez a szak-

tanár a tőlünk kapott eszközrendszer segftségével adta 
le. 

Itt kívánom megjegyezni, hogy igen fontos tényező volt, 
hogy a szaktanár kollégák azonosuljanak a kísérlet céljá-

val és az eszközrendszerrel az eredmény érdekében. Elmond-

hatom, hogy az első megbeszélésvaktól kezdve mindkét szab.. 
tanár kolléga /Nagy Ferene vezető tanár, Kossuth SAKI ős 

hajnal László igazgatóhelyettes, Mechwart SzKI/ nagy lel-

kesedéssel és érdeklődéssel vettek részt a munkában. Egyéb-
ként mindkét kolléga egyetemet végzett mérnük,és mérnök-ta-

nár pedagógiai képesítéssel is rendelkeznek. 

Mindezek után térjünk vissza a kísérletben résztvevő is-
kolák, osztályok kiválasztásának kérdésére. 

4.22 A kísérleti osztályok kiválasztása 

Az 1977-78-as tanévben közvetlen munkahelyemen az FPI Szak-

oktatási és Továbbképzési Csoportnál elérkezettnek láttuk az 
időt ahhoz, hogy csoportunk Módszertani vonatkozású tevékenysé-

ge keretében született,különféle teljesftcnénymérő lapokat és el-

lenőrző feladatokati vagy legalább is ebből egyet egy konkrét mé-
rési vizsgálat sorín mutassunk be a szakfelügyelőknek, hogy a 
vizsgálat eredményeinek felhasználásával saját szakterületek szak-

felügyeletéhez, vizsgálatához segítséget kapjanak. 
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Mint a Módszertani és Dokumentációs feladatok felelős cso-

portvezetője erről a vizsgálatról a következőket írtam a Mód-

szertani füzet bevezetőjében. /44/ 

"A mérőlapok és feladatok összeállítása nagy körültekintést 

és szaktudást igénylt munka, de legalább ennyire bonyolult, vagy 

talán még összetettebb a mérések elvégzőse és értékelése, a szük-

séges tanulságok és teendők megállapítása. E Módszertani Füzet 

- szakfelügyelői oktatási segédlet - összefoglalóan ad képet egy, 

az 1977-78-as tanévben végzett teljesítménymérésről, annak elő-

készítéséről, lefolytatásáról és értékeléséről. 

Szeretnénk, ha a füzetben közzétett tapasztalatok segítsé-

get adnának a  szakmai szakfelügyelet munkatársainak a saját szak-

területeiken végzendő mérések elvégzéséhez, a szakfelügyeleti 

munkamódszereik bővítőséhez ős végső célként az iskolai szaktár-

gyi munka eredményesebbé tételéhez. 

Budapest, 1978. szeptember" 

Természetesen a méréssel az a nemtitkolt szándékom is volt 

a fentiekben megfogalmazott cólkitüzésen túlmenően, hogy a viza-

gátat segítségével ki fogom tudni választani azt a két iskolát, 

ahol a témacentrikus komplex eszközrendszer kipróbálása megtör-

ténhet. 

A mérés menet ás a munka főbb szakaszai a következők vol- 

tak: 

- a mérés céljának, tárgyának meghatározása 

- a megfelelő mérőeszköz tervezése, elkészítése 
- a mérőeszköz ellenőrzése 

- a mérésben résztvevő tanulók korének meghatározása, min-

tavétel 
- a mérés megszervezése, lebonyolítása 

- az adatok feldolgozása a matematikai statisztis.a módsze-

rével 

- az adatok elemzése 
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A munka egyes szakaszainak részletezésétől ttt most elte-

kintek, hiszen dolgozatomban ennek a mérésnek "osak" az isko-

lák kiválasztásában volt szerepe. 
A mérőlapról azért annyit elmondanék, hogy az feldolgozta 

az egész első tanév anyag- és gyártásismeret tantárgyi anyagát. 

A feladatok megszerkesztése során az értékelés objektivitá-

sa érdekében arra törekedtünk, hogy a feladatok minden egyes e-

lemének megoldására csak a "jÓ"vagy "net"jó" alternatív lehető-

ség maradjon. 
A tanulók teljesítményét a mérőlaponként elért pontszámmal, 

illetve a pontszám alapján számított teljesítmény százalékkal 

feleztük ki. 

100 százaléknak tekintettök az abszolút hibátlan megoldás-

sal elérhető összpontszámot. A százalékos teljesítmények osztály-

zattá alakítása legoélszeriibben a szarás módszerével történhet, 
az irodalomból /Ágosóon-Nagy-Orosz: Méréses módszerek a pedagó-

giában /45/ ismert alábbi összefüggéssel: 

5 /jeles/ 	x+1,5/F+l/S 	fölött 

4 /jó/ 	x+0 t 5/F+1/S 	fölött a jeles határig 

3 /közepes/ 	x-0,5/1-F/S 	fölött a jó határig 

2 /elégsóges/ 	x--1,5/1-F/S 	fölött a közepes határig 

1 /elégtelen/ 	x-1,5/-1F/S 	alatt 

ahol 

X: a minta átlagteljesítménye 

S: a szórás + értéke 
F: a teljesítmény eloszlás sajátosságait jellemző ún. fer-

deségi mutató /F = XX-! e 

S 

Me: a minta mediánja. 

A mérési mintára elvégeztük a ezignifikancia vizsgálatot 

is az egész mintára vonatkoztatva: 
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p • 5% valószíniiség, i • $.N pontossági követelmény, 

t e  1,96 feltételek alapjAilrigeztük a számításokat. 

A minta átlag standard hibája: 

g a _S • + ly • _ 0,84 pont 
n 	249 

A konfidencia intervallum: 

a t • SX  = 1,96 • 0,84 a + 1,64 pont /56. ábra/ 

Az 58 pontos átlag pontossági követelményei 2-6% pontosságot 

feltételezve: 

T 	Q + 1,16; T 3  = + 1,74; T4% _ + 2,32 T5%  a  + 2,9; 

T696 = ± 3,48 

A 	értékét a számsorral összevetve adódik, hogy: 

Tws 	 .  T3% 

1 ,16 
	

1,64 	- 	+ 1,74 

ezért az 58 pontos mintaátlag 396 pontossági követelmény mellett 

szignifikáns. A populáció átlaga tehát 95%-os biztonsággal: 59,64 -
56,36 pont között ingadozik. A mérés alapján levont következteté-
sek tehát általánosíthatók. 

Az eredmények eloszlása a minta hisztogramja /56, ábra/ alap-
ján közel normális, kisebb .iriatu baloldali asszimetriát mutat. 
Ez azt jelenti, bogy a tanulói teljesítmények az átlagnál alacso-

nyabb pontszámok körül halmozódnak fel. 
A minta átlag: 58 pont, 47,9%-os átlagteljesítménynek felel 

meg, j6 közelítéssel a közepes osztályzat határán ál l . Ez megfele-

lő eredményt jelent. 
Az iskolánkénti eredmények az 57. és 58, ábra alapján hason-

líthatók Össze. 
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A legalacsonyabb átlag teljesítményt: - 46 pont, 30,6% -  
a Landler Szakközépiskola tanulói érték el. A legmagasabb átlag-
teljesítményt - 78 pont, 64,46;0 - az Ihász Szakközépiskolában 

mértük. A minta átlagnál alacsonyabb átlagteljesítményt értek el 

a következő iskolák: Landler, Fáy, Eötvös, Kossuth, Mechwart, Lé-
kai, míg a mintaátlag fölött teljesített két szakközépiskola: a 
Közlekedésgépészeti és az  Ihász Szakközépiskola. 

Az iskolánként elért legalacsonyabb pontszámokat összeha-

sonlítva megállapítható, hogy ez az érték legalacsonyabb - 26 
pont - a Landler SzKI-ban, legmagasabb - 47 pont - a Közlekedés-
gépészeti SaKI-ban. 

A komplex eszközrendszer kipróbálását szerettem volna azo-
nos étlagpontszámot olért két iskolában elvégezni. Az 57. ábra 
alapján erre legalkalmasabb a Mechwart és a Lékai Szakközépiskola 
lett volna. 

Problémáit jelentett azonban, hogy a Lékai Szakközépiskola 

hajózási ágazatú, a Mechwart Szakközépiskola pedig vasutgépésze-

ti ágazatú. Mindkét közlekedésgépészeti szakközépiskolában az 

első két év anyag- és gyártásismeret tantárgy anyaga megegyezik, 
a harmadik évben azonban a Technológia tanterv és utasítás már 

lényegesen különbözik a két ágazatnál. 

Ezért a Mechwart Szakközépiskola 57 pontos 47,1%-os átla-

gához legközelebb eső Kossuth Szakközépiskolát választottam ki, 
melynek átlaga 54 pont, 44,6%. A Kossuth Szakközépiskola gépjár-
mütechnikai ágazatú, melynek III ,  évfolyamos technológia tanter-
ve szinte teljesen megegyezik a vasútgépészeti ágazat technológia 
tantervővel, így a választás erre két iskolára esett. 

4.23 A kísérletben résztvevő tanárok előkészítése 

1919 márciusában intünk le először a két kiválasztott is-
kola technológia tantárgyat tanító szaktanárával,Nagy Ferenc és 
Vajnai Sándor kollégával,a kísérletet előkészíteni és megbeszél- 
ni. 
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Mindenekelőtt az eszközfejlesztési gondolat lényegével 

és az eszközrendszerrel ismertetem meg a kollégákat. Elomdha-

tom,  hogy mindkőt kolléga eliaieréssel nyilatkozott az eszköz-

rendszerről és örömmel vállalták el,hogy résztvesznek a munká-

ban. 

Mindkét kolléga részére rendelkezésére bocsátottam az 

eszközrendszer egy-egy példányát, hogy ismerkedjenek meg rész-

leteivel. Az iskolák vezetőivel egyeztettük, hogy a kiválasz-

tott két-két osztályban az órafelosztásnál nehogy kavarodás le-
gyen, így biztosítva volt, hogy a két kolléga lesz a kiválasz-

tott osztályok szaktanára. 

Egyeztető megbeszéléseinken jutottunk közös nevezőre a 
1i-foe/OA:ILI órák tanmenet vázlatát illetően, valamint a tananyag 

feldolgozásával ős értékelésének részleteit tekintve. 
Nagyon lényegesnek tartom a kísérletben résztvevő kar-

társak szubjektív véleményét az eszközrendszerről. Milyen moti-
vációs hatásokat sikerült felfedezni az alkalmazás során? Mik 

a rendszer gyengéi? stb. 

Igy megállapodtunk, hogy a tanulói teljesítménymérés 

mellett, a kollégák is rövid értékelő elemzést fognak adni a 

kísérlet során szerzett tapasztalataikról. 

4.24 A kivál$sztott osztályok je110 ' 

A pedagógiai kis/sletben kiemelkedően fontos szerepe  van  

a kísérletben résztvevő egyedek, tanulók, osztályok kísérlet 

előtti és kísérlet utáni jellemzésének. A sokoldalú jellemzés 

teszi lehetővé, hogy különválaszthassuk azokat a tényezőket, 

amelyek a kísérlet Borán, illetve annak kiértékelésének zavaró 

vagy eredményhamlgitó hatásúak lennének. 

Feladatunk ugyanis a természetes kétcsoportos kísérlet-

nél az, hogy a lehetőségekhez képest, mennyiségileg /kvantifikál-
hatóan/ fejezhessük ki azt az eredményt, amelyet a pedagógiai 
kísérlet eszközével - jelen esetben a komplex eszközrendszerrel -

elértiink. 



Valamennyi pedagógiai kísérletnél fellépnek bizonytalan-

sági tényezők, amelyek szerepét a minimálisra kell csökkente-
nünk. E feladat annál is inkább nehezebb, mivel e tényezők a 
vizsgált tényezőkkel összetetten lépnek tel. Dr. Ágoston György 
professzor a következőképpen fogalmazta meg ezt a problémát: 

"A pedagógiai kísérletben - mint moddottuk - komoly ne-
hézségeket okozhat as is, bogy az egyes tényezők komplexitása 
következtében tulajdonképpen rendkívül nehéz a . vizsgált ténye-

zők elkülönítése a nem vizsgáltaktól, vagyis • Variábilis fak-

torok elkülönítése a konstans faktoroktól. Elképzelhető pl., 
hogy milyen nehézségek forrása az, ha a pedagógusnak a kísérle-
ti folyamatban konstans tényezőként Kell  szerepelnie. ha a pár-
huzamos osztályokban ugyanaz a tanár hajtja  végre a kísérletet, 
és végzi a kísérlet kontroliját is, ez a nehézség többé-kevésbé 
kiküszöbölhető, de még így sem teljesen.  Ha  a kísérletet végre-
hajtó tanár és a kontrollt végző /nem kísérleti feltételekkel 
dolgozó/ tanár nem  azonos személy, nehezen állapítható meg, hogy 

• kísérlet és a hagy011a4ros tevékenység eredményei közötti k1-
lönbségben mi a szerepe a tanárnak, és mi a kísérleti feltéte-
leknek." /46/ 

Kísérletitnknél a zavaró tényezőket, ami a tanárok szemé-
lyét illeti,dgy sikerölt kiküszöbölni, hogy a két iskolában ki-

sárleti 6s kontrollosztályokban a kísérletet ugyanaz a kolléga 

vezeti. A*1 a két iskola közötti különbségeket illeti, azt pe-
dig a Mt dsaktanárral való többszöri egyeztető konzultáoj' is  
a nagyon precíz kísillsti forgatókönyv segítségével igyelleem 
türk kiszürni. 

Mivel kísérletünk célja az, hogy megállapítsuk, milyék 
mértékben segíti a tanári ismeretközlést ős a tanulói ismeret-

elsajátítást a komplex eszközrendszer, milyen mértékben kvanti-

fikálható az eredmény, ezért nagyon lényeges, hogy pontosan 
meghatározzuk a kísérletben résztvevő osztályok kísérlet előtti 

karakterét. Ennek érdekében hármas vizsgálati rendszert alkal-
maztunk. 



MID 

I. A kísérleti és kontrollosztályok előző fólóvi szagai 

elvéleti és szakmai gyakorlati tantárgyakból elért 

eredményeit vizsgáltuk. 

II. Pszichológiai vizsgalatot végeztünk el az osztályok-

nál a műszaki intelligencia - kísérlet szempontjából 
fontos részének -/formaérzék, konstrukciós fantézise, 
térszemlélet/ megállapítása céljából. 

III. Végezetül az Anyag- és gyártásismeret tantárgy köz-
ponti teljesítménymérésének adatait használtuk fel a 

kísérleti és kontrollosztályok kísérlet előtti szak-
mai elméleti kiinduló tueAss zintjének meghatározására. 

három vizsgálat együttese teszi lehetővé, hogy  előre 
meghatározzuk azokat az eleve adott különbségeket, amelyek a 

vizsgált osztályaink között megvannak. E különbségek, ha nem 
vennénk figyelembe őket a kísérlet szempontjából zavaró, ered-

ményhamisító tényezőként hatnának. Igy azonban lehetőség kinál-
kozik arra, hogy a kísérlet végén kapott eredményeket,a kiindu-
lási színvonalkülönbségek figyelembevételével vizsgálhassuk, ér-
tékelhessük. 

4.24.1 Az  előző félévi szakmai elméleti és szakmai gya-

korlati érdemjegyeit  

Mivel a két különböző iskolában lévő négy osztály között 

valószínű bizonyos eltérés, ennek vizsgálatára a második év, má-

sodik félévének szakmai elméleti ós szakmai Uakorlati tantár-

gyakból elért érdemjegyeket vizsgáltuk meg. 
A négy osztály érdemjegyeit táblázatbit foglaltuk össze 

olymódon, bogy külön képezzük elóbb a tantárt átlagokat, majd 
osztályonkónt az elméleti tárgyak átlagát. Végezetül az elméleti 
tárgyak és a szakmai gyakorlat átlagaként képeztük azt az osztály-
zati mutató, amellyel az osztályok az érdemjegyek alapján jelle-
mezhetők. A kísérlet végső kiértékelésénél ezt az osztályzati mu-

tatót figyelembe kívánjuk venni' Az átlagokat az alábbi ábrán lát-
ható táblázatban foglaltam össze. /59. ábra/ 
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4.24.2 Műszaki intelligencia teszt  /Marburgi/ 

A kísérletben résztvevő osztályokról kialakítandó telje-

sebb kép érdekében a műszaki felmérésen kívül egy intelligencia 

tesztet is beiktattunk. 

Pszichológus kollégákkal konzultálva úgy tűnt, hogy az 

intelligencia vizsgálathoz megfelelő lesz az ún. Marburgi forma-
rakó teszt /Form Lege Test = F.L.T/, amely standardizált teszt 

többek között az alábbi diagnosztikai ós prognosztikai célokra 

alkalmas: 

1. 

 

A gyakorlati tehetéégnek. mint egy relatív. önállá in-
telligencia-megjelenési forma megórtóse.  

2. A térbeli gondolkozásnak 40 képzeletnek faktorális ér-
vényessége értelmében történő megítélőse.  

3. Kiegészítő módszer az általános intelligencia absztrakt 

verbális intelligencia-vizsgálatok útján történő vizsgálatához. 

4. Általános iskolát végzettek és fiatalok pályaválasztási 

tanácsadása. 

5. Tanulók és szakmunkásískolai tanulók képességeinek meg-
határozúsa . 

6. Szakmai továbbképzésre való kiválogatás /középiskolák, 

szakmunkásképző iskolák, speciális továbbképző tanfolyamok/. 
7. A tanárok tájékoztatására az egyes tanulók esetében a  

gyakorlati adottságokról.  

Az aláhúzásokkal jeleztem, hogy bennünket mely célok miatt 
érdekelt a Marburgi teszt eredménye. 

Az  esztergakések álszögeinek kialakítása, köszörülése ki-

fejezetten e térbeli gondolkodásnak és a konstrukciós fantáziának 
a segítségére épít és igy közvetlen kapcsolatot is óreztünk a 
teszt és az eszközrendszer segítségével oktatandó anyag tanítása 

során lejátszódó pszichés jelenségek között. Igy a Marburgi tesz-

tet j6 kiegészítő vizsgálatnak ítéltiik meg a müszaki teszt mellett 
az osztályok jellemzéséhez. 



4.24.21 A teszt /FLT/ tartozékainak ismertetése 

1. Hosszúkás piros dobozban elhelyezkedő 4 db homályos 

/áttetsző/ plexi-tiveg - lapocska, azaz 4 db felszín-forma /egy 

háromszög, kis trapéz, nagyobb trapéz, és egy cakkos lapooska/. 

2. Feladatlapok, azaz tesztlapok két változatban: "A" és 

"H" forma  jelöléssel. /Láed a 60., 61., 62., 63. ábrák/ 

A lapokon lévő 20-20 feladat azonos típusú, de a felniis 
tokat mind az "A", mind a "B" - formán növekvő nehézségi fok 
rint rendezték el. 

Az "A" és "B" - fo rma jelentősége a csoportos vizsgálatnál 

érvényestil: az egymás mellett ülőknek felváltva osztottuk ki az 

"A" és "B" formát, így a lemásolás, illetve "belekukucskálás" le-

hetősége kizárt volt. 

4.24.22 A vizsgálat elvégzése 

Az  "FLT" elvégzése a normális megvilágításon 48 zajszinten 
túl nem  támasztott ktilönösebb követelményt a kö rnyezettel szemben. 

1. Minden vizsgálati s7,emély kényelmes munkahelyet kapott, 

valamint egy hegyes ceruzát, egy teszt ívet /20 feladat/ ás a fel-

színrészecskéket tartalmazó dobozt: "Marburgi formarakó". 
2. A vizsgált személy /v.sz./ kitöltötte a személyi adato-

kat a tesztlap kiilsó felén. 

3. A vizsgálat vezető /v.v/ megmagyarázta a feladatot a 

tesztlap ktilsó felén lévő példa "trópusi sisakok" segítségével el-
lenőrizte a megértést. 

4. Jelt adott a vv. a lapozásra és a munka megkezdésére, 
és elindította a stopperórát. 

5. 20 perc elteltével a vv. megállította a vizsgálatot, ós 

Összeszedte a tesztlapokat. 
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‘141411121111algencia teszt kiértékelése  

Az "FL?" nyersórték't  a helyesen megoldott feladatok számával  
határoztuk meg. Mindaz helyesen megoldott feladat: 1 pont.  

A *egoldás • or helyes, ha a felszínrészecskék a kör-

vonalaiMl határolt területet teljesen elfedik. Azonban ezen  , 
kívül figyelembe kellett venni azt is, hogy néhány feladatnál  

/különösen a b-formánál/ helytelen megoldások is /cakkos részek-

nek, a nagy egyenesvonalú trapézzal történő felcserélésével/ he-
lyeseknek tekintendők. Ezek a "helytelen", de e feladatvizsgála-

tok eredményei után "helyes"-nek definiált megoldásokat a megol-

dáskulcsban kis csillagok jelölik.  

Az "FLT" standardértékét azaz a vsz.-nak a saját korcsoportján  

belüli helyének meghatározását úgy állapítottuk meg, hogy a ka-

pott nyersértéknél, azaz a nyerspontok számánál a 64. ábrán lát-

ható diagrammon függőlegest húztunk.  

A korcsoportnak megfelelő vastag ferde vonal metszóspont-
jánál leolvashatjuk a standard értéket.  

A standardokat kétféle megosztásban adjuk. A diagrammok  

jobb oldalán az I - V. terjedő felosztást találjuk, melyek ha-

tárzónáit folyamatos vonal Jelzi, baloldalon pedig az 1 - IX.-ig  

terjeiif Centii - C$Indard . btegóri'kat találjuk, melyeket szag-

gatott gallal jelöltünk.  

As itt közölt standard - értékek kiszámítására szolgáló  
diagrammok iránymutató jellegűek, mert német nedeti anyagból  

vettem át. /47/  
A megoldások variációit úgy az "A" mint a "B" - formára  

a következő ábrák mutatják. /60., 61., 62., 63. ábrák/  
Mivel az osztályok átlagintelligencia szintjére voltunk  

kíváncsiak, ezért a tanulók által elért pontszámok szántani,  kö-

zepet helyettesítettük be az értékelő diagrammba. 164. ábra/  

p  a  ~  
L  

ahol  
P nyerspontszám /átlag/  

Tp  so  tanulók által elért összes pont  
L a,  a tanulók létszáma  
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62.  ábra  
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63. ábra  



A vizsgálat eredményeként az osztályokban elárt tanulói  
pontszámokból képeztük az osztályonkénti nyerspontszám átlago-

kat és indomben jelölttik, hogy melyik osztályra vonatkoznak.  
Ezen eredményekre a  következő értékek adódtak.  

Kossuth Lajos Szakközépiskolában:  

pIII.B s 10.1  

pIII.0 a 
	6.41  

Mechwart András Szakközépiskolában:  

pIII.A a 
	5.25  

pIII.0 = 
	7.14  

A 64, ábrán látható diagrammon behúztuk a P nyerspontszám-
értékeknek megfelelő függőleges vonalakat és így megkaptuk az  
osztályonkénti standardpontszámokat. Ezek  értékei:  

Kossuth Lajos Szakközépiskolában:  

M111  . B = 
	$06.7 54  

MIII.0 = 
	96.794  

hechwart András Szakközépiskolában:  

~  

~'III.A  ' 9396  

M 	° 	99 °6  

Vizsgálatunkkal tehát egy újabb értékes kiegészítő adat-
hoz jutottunk, amely as osztályok átlagos möszaki intelligencia  
szintjének mutatójaként fogható fel. Nagyon nyomatékosan felhí-

vom azonban a figyelmet arra, hogy as itt nyert adatok a ieuszcitci  

intelligenciának csak néhány, ás korántsem összes tényezőjének  
vizsgálatára vonatkoznak.  

Egy pszichológiai /standardizált/ teszt segítségével igye-

keztünk a müazaki intelligenciának kísérletünk szempontjából lé-
nyegesnek ítélt részére segédadatokat gyöjteni, mely adatok a kí-
sérlet végső kiértékelésénél, főleg az osztályok teljesítményének  
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I.  DIAGRAMM  

NYERSPONTOK  

I.  VONAL 	13 - 14 ÉVESEK  

2. VONAL 	17 - 18 ÉVESEK  

64. ábra  



iísérlet előtti ésk kísérlet utáni mutatóinak elemzéséhez szük-

ségesek. 

Adataink csak ilyen összefüggésben vizsgálhatók és értel-

mezhetők. 

4.24.3 Szakmai elméleti ismeretek /Anyag és gyártásisme-

ret tantárgy/ központi teljesítménymérésének ered-

ményei..a kiválasztott osztályokról  

A közlekedésgépészeti szakközépiskolákban a technológia 

az egyik legfontosabb szakmai elméleti tantárgy. Tulajdonképpen 

négy éves tárgy, amelyet az első két évfolyamon mint szakmai elő-

készítő tantárgyat, anyag- és gyártásismeret néven tanulnak a 

hallgatók, harmatlik, negyedik évfolyamon szakmai elméleti tantárgy-

ként technológia elnevezéssel. 

Komplex szemléltető eszközrendszerünk, mint ahogyan azt 

az ismertetésnél a 4.1 pontban már leírtam, a harmadik évfolyamos 

technológia tantárgy első tantervi anyagrészének tanftásánál lett 

kipróbálva, ebből következik, hogy amikor az osztályok jellemzé-

sénél a szakmai elméleti szaktárgyi tudásszintet szeretnénk meg-

határozni, értelemszerűen ez a második évfolyamos anyag- és gyár-

tásismeret tantárgy felmérésével lehetséges. 

Ezt a felmérést az 1978/79-es tanév utolsó napjaiban a 

kísérletben résztvevő két szakközépiskolában mind a kísérleti, 

mind a kontrollosztályoknál elvégeztük. A felmérés eszköze a Fő-

városi Pedagógiai Intézet Szakoktatási és Továbbképzési Csoportjá-

nál elkészült és szakfelügyeleti célokra felhasznált központi tel-

jesítménymérő lapok voltak. 

Megemlítem, hogy a teljesítménymérés a dolgozatomban sze-

replő négy iskolán kívül,valamennyi budapesti közlekedésgépészeti 

és acél- és fémszerkezeti szakközépiskolában,el lett végezve a 

csoportunknál folyó módszertani jellegű tevékenység részeként. 

Természetesen a továbbiakban csak a pedagógiai kísérlet-

ben résztvevő négy osztály vizsgálatának az eredményeit szeretném 

közölni,újabb adalékként,a kísérleti és kontrollosztályok kísér- 



let előtti jellemzéséhez. A mérőlapokról talán szükséges el-

mondani, hogy as egész második évfolyamos anyag- ős gyártás-

ismeret tantárgy anyagát - annak kiemelten fontos részeit -

tartalmaztie A mérést magát egész Budapesten - így a benniin-

ket érdekli két iskolában MI  a azonos időben, azonos mérőlapok-

kal, szakfelügyeleti ellenőrs mellett végeztük el. 
A  mérőlap Karai Tivadar szakfelügyelő munkája, amelyet 

munkahelyem, az FFI Szakoktatási ós Továbbképzési Csoportja 

adott ki, lektorált, szerkesztett termában Teljesftményméró 
Lap címen. A  mérés lefuttatásában ős értékelősében több szak-

felligyelőnk vett részt Módszertani Csoportunk irányításával. 

A mérés kiórtékelósót az egész vizsgált területre Simon Bélóné 
vezető szakfelügyelő kollégám végezte el. Ezen anyagból  vettem 
át a kísérletben résztvevő  osztályok eredményeit, amit a követ-
kezőképpen dolgoztam fel: 

A módszer mind a négy osztálynál az lesz, hogy először 

a táblázatba foglalt pontszám eredményeket és mennyiségi soro-
kat, valamint a gyakorisági sorokat közlöm. Ezt követi az át-
lag, a szórás valamint a szórás által közrezárt terület kiszá-

mítása, ós vegezetdl az adatok grafikus ábrázolása hisztogram 
segdiségővel. 

Végezetül az eredményeket egy összesítő grafikonban fog-
lalom össze. 

Az alábbi táblázatok, számítások ős statisztikai értéke-

lések, Ágoston - Nagy - Orosz: Mórósas módszerek a pedagógid-
ban eímü könyvében  közölt módszerek alkalmazásával készültek. 
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1. Elsőként a Mechwart András Szakközépiskola II/A 

osztályának eredményeit vizsgáljuk meg. 

Rangsorolt pontszám eredmények táblázata 

Mechwart SzKI II/A 

Tanuló sorszáma Pontszám , Tanuló sorszáma Pontszám 

1 15 13 20 

2 15 14 20 

3 16 15 20 

4 16 16 21 

5 16 17 21 

6 18 18 21 

7 18 19 22 

8 18 20 23 

9 18 21 23 

10 19 22 24 

11 19 23 27 

12 20 24 30 

65. ábra 
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Mennyiségi ós yakorisá~ i sorok összevont táblázata  

Meohwart SzKI Ii/A  

Tanulók teljesítménye A tanul5k száma  
Relatív gya- 
gyakoriság 36  

f . X .:  
Osztályköz Osztálykö- 

zép 	x 
Gyakoriság 

f  

7 - 11 9 0 0 0  

12 - 16 14 5 20,83 70  

17 - 21 19 13 54,16 247 471  

22 - 26 24 4 16,66 96  

27 - 31 29 2 8,33 58  

32 - 36 34 0 0 0  

66. ábra  

A táblázati értékek alapján kiszámítható az átlag /X/  

X = <
~. t _ _  	.  471  , a 19, 60 pont  

.;#134-4+2 	24  

Az átlag pontszám százalékos értéke 31,1%  

A szórás értékének a meghatározósához először az átiagtól  

való eltérés /X i  - X/ és az átlagtól való eltérés négyzetének  

adatait foglaltan össze táblázatos formában  
/X 1  - X/2  /67. ábra/  
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Ezek után kiszámítható a szórás /s/  

/ 
 z /ga - X/2, 
	

1 	, 
e . ~~' 	' 	In 3  •- 9=8y •  12,  yl  

~ 	 n 	, 	24 	~ 

8 = + 3,59  

• + 3,59  

Végezetűi megbutárv tuk, hogy me.bora a szórás által  

kJzrezeírt terület óe  hogy  hány tanuló tartozik e területre.  

19,60 + 3,59 . 23,09  
19,60 3,59 - 16,01  

A rangsorolt pontszámtáblázatból megállapítható, hogy  

ezen a területen 19 tanuló pontszáma található, rmi az összes  

tanuló 79,16%-a.  

~ / 	• 100 . 79,1694/  

A fenti adatok alapján inegra,jz*ltuk a hisztogri tt.  

/68. ábra/  



~ 

68. ábra  



) 

2. Mechwart András Szakközépiskola II/C osztály ered-

ményeinek a kiértékelése 

Rangsorolt pontszám  eredmények táblázata  

Meehwart SzKI II/C 

Tanuló sorszáma Pontszós Tanuló sorszáma Pontszám 

1 14 13 20 

2 1s 14 20 

3 1' 15 21 

4 17 16 21 

5 17 17 21 

6 17 18 21 

7 17 19 21 

8 18 20 22 

9 18 21 23 

10 18 22 24 

11 18 23 25 

12 18 24 29 

69. ábra 

A vizsgálatban résztvett II/A és II/C osztályok létszámá-

nál véletlen egyezésként adódott, hogy mindkét esetben 24 t8 az 

osztálylétszám. 

Ezek után pedig vizsgáljuk meg a mennyiségi és gyakorisá-

gi sorok összevont táblázatát a 70. ábrán. 



Mennyiségi és zyakorisápi sorok összevont táblázata  

Mechwart SzKI II/C 

Tanulók teljesítménye A tanulók száma . 
Relatív gyako- 
riság % 

i • 	x::'f • x 

. 

Osztálykiiz OsztályktS- 
zép X 

Gyakoriság 
f 

7 - 11 9 0 0 0 

12 - 16 14 3 100 42 
17 - 21 19 16 66.4 304 
22-26 24 4, 16,61 96 

27 - 31 29 1 4,16 29 
32 - 36 34 0 0 0 
37 - 41 39 0 0 0 

___. 

70. ábra 

A táblázati értékek alapján kiszámítható az átlag /X/ 

R = --t-: x- _ -___ = 19,60 pont 
24 

Az átlag pontszám százalékos értéke 31,1% 
A kísérlet szempontjából szerencsés véletlenkén el1  ii' , 

bogy az átlagpontszám mindkőt osztályban 19,6 pontra adődotii. ' 
A pontszám százalékos értéke itt is 31,1%. 
Következik az átlagtól való eltérés /X i  - X/ ós az  eltérés 

négyzeteinek /X i  - A/2  összefoglaló táblázata. /71. ábra/ 
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273 24~  

24  
1,385'= s + 3,37  

n 

A szórás által közrefogott terület 

19,6 + 3,37 = 22,97  

19,6 – 3,37 = 16,23  

Erre a területre 18 tanuló pontszáma esik. A 18 fő a tanulók  

létszámának 75%—a  

/-T" • 100 = 75%/  .:s 

Az adatok alapján a 72. ábrán rajzoltam meg a II/C osztály  

hisztogrammját.  

....=:: :s..... 	:».... ~,i=::::.:.::, ..........................................  _  	s  	......;...i:::::=• ~ii ::::::•.• ... .. . i  s. 	d 	....::i:i . .  
. ........E:::: :.i:i:: .  , 	........ 	..... . i   	

	 .iEi...»i,.  .................  	s..,: .....  	

72 . ábra  
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3. Következik a Kossuth Lajos Szakközépiskola II/H  osztályá-

nak vizsgálata. A feldolgozás sorrendje azonos az előző osztályoké-

val.  

Rangsorolt pontszám eredmények táblázata  

Kossuth SzKI II/H 

Tanuló sorszáma Pontszám Tanuló sorszáma Pontszám 

1 10 16 18 
2 14 17 18 

3 14 18 19 
4 16 19 19 

5 16 20 19 
6 16 21 20 

7 17 22 21 
8 17 23 22 

9 17 24 22 

10 17 25 23 
11 17 26 24 

12 17 27 26 

13 17 28 26 

14 18 29 31 
15 18 30 16 

73. ábra 

A mennyisógi 48 gyakorisági sorok összevont táblázatát a 

74. ábrán tüntettük fel. 



Az adatok alapjAa az átlag /X/ 
. g _ 	570  X = = 19 pont 

174 

Mennyiségi és gyakorisági sorok összevont táblázata  

Kossuth SzKI II/B 

Tanulók teljesítménye 	A tanulók száma 
Relatív gya- 
koriság f • x i 	• x Osztályköz Osztálykö- 

zép X 
Gyakoriság 

f 

7 - 11 9 1 3,33 9 
12 - 16 14 6 20,00 84 

17 - 21 19 16 53,33 304 570 
22 - 26 24 6 20,00 144 

27 - 31 29 1 3,33 29 

32 - 36 34 0 0 0 

74. ábra 

i 	30 

Az átlag %-os értéke 30,15% 

Az /Xi  - X/ és /Xi  - X/2  értékeit Összefoglaló táblázat a 

75. ábrán látható. 
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A szórás /s/  

$. 
~ . 	

~i -~ 
.5_-=± 4,1  

n 	` 	30  

8 = + 4,1  

A szórás által közrefogott teri.ilet  

19 + 4,1 = 23,1  

19 - 4,9 n 14,1  

A szórás által közrefogott területre 23 tanuld eredménye  

esik. Ez 76,60-os érték.  

.  100 a 76,60/  

A Kossuth L. SzKI II/b osztályának hisztogrammja a 76. ábrán  

látható.  
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4. Kossuth Lajos Szakközépiskola II /C  osztályának vizsgálata 

Rangsorolt pontszám eredmények táblázata  

Kossuth SzKI II /C 

1 

Tanuló sorszáma Pontszám Tanuló sorszáma Pontszám 

1 11 15 20 

2 12 16 20 

3 13 17 21 
4 15 18 21 

5 15 19 21 
6 15 20 21 

7 15 21 21 
8 16 22 22 
9 16 23 22 

10 17 24 23 
11 17 25 24 
12 18 26 24 
13 19 27 24 
14 20 28 25 

77. ábra 

Következik a mennyiségi és gyakorisági sorok osazovont 

táblázata a 78. ábrán. 
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Mennyiségi ős gyakorisági sorok összevont  

táblázata  

Kossuth SzKI II/C  

Tanulók toljesítaónyo 
• 
A tanulók  száma  

Relatív gyako-  
riság  

f .  x i. x  
Osatálykila Oeztáiykú-- 

zóp X 
Gyakoriság 

f  

7- 11 9 1 3,57 9  
1s . 16 14 8  28,57  112  

17 - 21 19 12 42,85 228 508  

22 - 26 24 7 25,00 168  

27 - 31 29 0 0 0  

32 - 36 34 0 C 0  

78. ábra  

Az osztály átlaga /X/  

f.. x  
f 

 

= ~-U-- = 18,14  
28  

pont  

 

e pontszám %-os érték. 28,8%  

A 79. ábrán az átlagtól való eltáróst ős ezek négyzeteit  

soroltuk fel.  
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A szórás /s/  

S  =  

s = + 3,88  

- ;/ y  
421,59 	=  

"9  ~.  

15,05 =  
11  

 

A szórás által közrefogott terület  

18,14 + 3,88 = 22,02  

18,14 — 3,88 = 14,26  

Az  "s" által közrefogott tertileten 20 tanuló teljesítménye  

található. Ez 71,42%—os érték.  

/m • 100 = 71,40/  

A hisztogrammot a 80. ábrán rajzoltuk meg.  
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80, ábra 
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A négy osztályban  végzett tel.iesítménymérés összefoglalása  

A felmérés gyakorlatilag igazolta a kísérletbeli résztvevő 

osztályok kiválasztásának holyessógót. Célunk a kiválasztásnál az 
volt, hogy viszonylag azonos szintii osztályokat tudjunk egymással 
összehasonlítani. A négy osztály átlagpontszámai 19,6; 19,6; 19,0; 

18,14 és az ezeknek megfelelő százalékos értékek 31,1%; 31,1%; 

30,15%; 28,8%, max. 1,5 pont, illetve max. 2,3% eltérést mutatnak. 

Pedagógiai vizsgálatról lóvén szó az osztályok közötti mini-

mális eltérés ideális feltételeket teremt az osztályok kísérleti 

ős kontrollosztályokként való összehasonlítására és a kísérlet le-

futtatására. Természetesen a fenti minimális különbségek sem elha-

nyagolhatók. A kísérlet végső kiértékelésénél ezekre még hivatko-

zás formájában utalni szeretnék. 

A 81. ábrán a négy osztály összehasonlító diagrammot rajzol-

tam fel. A teljesebb kép kedvéért az átlagokon túlmenően az isko-

lánkénti legmagasabb ős legalacsonyabb pontszámok görbéjét is fel-
tüntettem. 
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4.2'&.4 A kísérleti és kontrollosztályok kísérlet előtti  

összefoglaló jellemzése  

Három vizsgálatot végeztünk el az előzőekben leírt módon 
ás eredménnyel. Ugy érzem, hogy a három vizsgálat eredményeként 

megfelelő képet alkothatunk magunknak a négy, kísérletben részt-

vevő osztályról. A szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tan-

tárgyak átlagaként kaptuk meg az u.n. osztályzati mutatót, 

amelynek alapján az előző év eredményei szerint rangsorolhattuk 
az osztályokat. Az 59. ábrán lévő táblázat szerint 2,9; 3,15; 

2,9; 2,6-os értékeket kaptunk. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb 

eltérés az osztályok között 0,55. Ezen egyébként sem nagy kü-

lönbség még kisebbé válik, ha az elméleti tantárgyak átlagait 

vizsgáljuk, hiszen ott 2,5; 2,7; 2.6; 2,5 értékeket találunk 

ami maximális eltérésként 0,2 osztályzatot jelent. Márpedig 

kísérletünk szempontjából a szakmai elmélet lényegesebb a szak-

mai gyakorlatnál ahol 0,35 osztályzatértik az eltérés. 

A műszaki intelligenciateszt ere'nyei nagyon érdekes 

módon igazodnak az osztályzati mutatóba kapott értékekhez. 

Itt ugyanis célszerűbb az osztályzati itató értékeit alapul 
venni, hiszen az FLT teszt gyakorlatilag elméleti és gyakorla-

ti műszaki intelligencia vizsgálatára szolgált. Az adatok itt 
a következő képpen alakultak. /Előre mindig az osztályzati 

mutatót f rom, mögé pedig az illető osztályhoz tartozó FLT szá-
zalék értékeket./ 2,9-93'; 3,15-99%; 2,9-106,7A; 2,6-96,7%. 
Érzékelhető tehát, hogy minimális eltéréssel, de arányosak az 

osztályzati mutatóval az FLT százalékértékei. Ettől függetle-

nül érdemes itt is megemlíteni, hogy a legkisebb 93`'c ós a 
legnagyobb 106,7% között a különbség 13,7%. Ennek a különbség-
nek azonban már jelentőséget kell tulajdonítanunk, hiszen a 
64. ábra szerint a 95-105 -os teljesítményintervallum felel 
meg a közepes szintnek / III. mező/ így az említett legalacso-
nyabb osztály átlaga közepes alatt a másiké a közepes felett 
van. Mégis úgy érzem, hogy bár az eltérésnek lehet majd 
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szerepe a kiértékelésnél, ez az eltérés azonban nem zavarhatja 

meg a kísérletet, sőt  mivel felfigyelhetünk rá, figyelembevé-

telével vizsgálatunkat objektívabbá tehetjdk. 

Végezetül a szakmai elméleti tantárgyból /Anyag és 

gyártásismeret/ végzett teljesítménymérés eredményei megint 

jól közelítenek az osztályzati mutatóhoz, hiszen a 19,6; 19,6; 

19; 18,14-es ártéteket kaptunk osztályátlagonként. Az osztá-

lyok közötti eltérés t $ tényleg ménimálisnak mondható. 

Összefoglalóan Megállapítható, bogy több szempontból 

vizsgálva a kísérletbe résztvevő osztályokat viszonylag azonos 

színvonalú csoportokat sikerült összeválogatnunk. Ezen azonos-

ság igen fontos kísérletünk szempontjából hiszen a kísérlet 

során kapott eredményeink éppen azzal lesznek mérhetőek, hogy 

viszonylag azonos színvonalú osztályokat mennyire lehetett 

motiválni, és eredményesebb ismeretelsajátításra késztetni a 

témacentrikus kompfez eszközrendszerünkkel. 

Az osztályok jellemzésénél kapott minimális különbsége-

ket pedig éppen arra használhatjuk fel, hogy eldöntsük melyik 

két osztály legyen az amelynél alkalmazzuk az eszközrendszert 

ós melyik két osztály szerepeljen kontrollosoportként. Ezzel 

részletesebben a  következő, 4.25-iás pontban foglalkozom. 

4.25 Az ismeretanyag közlése a kísérleti és kontroll-

osztályoknél  

A 4.21 pontban már leírtam, hogy milyen előkészületek 

előzték meg a kísérletet. A 4.24-es pontban ismertettek alap-

ján jellemeztük a kiválasztott osztályokat. A háromféle vizs-

gálat alapján ktizel azonos színvonalú osztályokról beszélhe-

tünk, de a minimális eltérés amit tapasztaltunk, már szempont-

ként szerepelt annak eldöntésében, hogy melyik osztály legyen 

a kísérleti és melyik • kontroll. 
Ugy gondoltam, bogy mindkét iskolából a gyengébb telje-

sítményt mutató osztályban fogjuk a kísérleti eszközrendszert 
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felhasználni és a jobb teljesítményt nyújtó osztályok lesznek 

a kontrollcsoportok. Ilyen alapon ugyanis a kísérlet kiérté-

kelésénél a várható pozitiv eredmény - ha a hipotéziseink be- 

e 

	

	válnak - valóban az eszközrendszernek lesz kössönhető és nem 

az eleve adott jobb Képességű csoportnak. 

A fenti megfontolások alapján a kísérlet lefolytatásá- 

ra az 1979/80. tanév első fölévében az eleső tanítási héttől 

kezdődően került sor. 

A tanéveleji 2 óra ismétlés után a Kossuth Szakközép-

iskolában a 111.0. osztálynál a Meohwart Szakközépiskolában a 
ilI.a . osztálynál a kísérleti eszközrendszerrel, míg a jelzett 

iskolák párhuzamos osztályainál a ZII.b. /Kossuth/ és I11.o. 
/Mechwart/ az eszközrendszer nélkül "hagyományos" módon indult 

be a tanítás. 

A kísérletet megeiőzően Nagy Ferenc vezető tanárral és 

Vajnai Sándor igazgatóhelyettessel,mint a témát tanító szak-

tanárokkal,egy precíz forgatókönyv szerv óravázlatot állítot-

tunk össze, amelyben mindenhol feltüntettűk az eszközrendszer 

használatát. 

A forgácsolás alapjai oímü tantervi anyagrészt 7 órában 
dolgoztuk fel a kővetkezők szerint. /Az óravállatokban tábláza-

tosan tüntettük fel az időbeosztást, a tanulási tevékenységet, 

a tudáselemeket, a tudásszinteket, a szervezeti formákat és 

módszereket valamint a nevelési és didaktikai célokat ős fela- 

datokat. Külön rovatban jelöltem a kísérleti eszközrendszer 

alkalmazását./ 



Kérdések 

tanár 	— 	tanuló 
tanuló — 	tanuló 
tanuló 	- 	tanár 

Frontális foglalkozás 

Beszélgetés 

Gépjármű alkatrészek elöállitáara 
vonatkozó kérdések 

Bemutatás 

— faitáblák 
— gépjárműalkatrészek 

Ismeretszerző tevékeny 
ség megszervezése 

Frontális  foglalkozás 

Beszélgetés 

Bemutatás falitáblák 

alkatrészek 

Figyelem konoentrá-
lása a tantárgy,, 
Iskola b élet kapcso-
lata 
Pszichikai feltételek 
megteremtése 
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I. óra 

(Bevezető) 

TANIT AS — TANULÁS • HOGYAN? MIT' • 

Tanétád tevékenység Tudáselemek Tudásszintek 

Szervezeti formák 	—feltételek 
Opentiv tevékenység 	—eszközök 

Módszerek 	 — a lgoritmusok 

Kisérleti esrköuendazer 

( ER) alkalmazá sa 

Nevelési célok 

ácscsehek 
Didaktikai 

feladatok 

0'-2' 	Hetes jelent, beírás  a  naplóba 

2'-7 , 	I. Bevezető szakasz (5') 

A kapcsolat megteremtése 
Élmények: 

— nyári általános 
— tantárggyal kapcsolatos 
— termelési gyakorlat tapaszt. 
— a  gépjármű fődarabok 

alkatrészek 
előállítások 

7•-46 U. FELDOLGOZÁS SZAKASZA (33') 

Az éves tananyag (témák) ismerte-
tése: 

7'-13' 	OSSZEFUGGFSEIBEN: (6') 
— kapcsolat  a  tantárgyrend- 

szerrel (technológia, gépjármű-
szerkezettan stb) 

— kapcsolat az I.  és  II. éve* tan-
tárgy fejezeteivel: 

öntészet 	meleg 	képze tek 
forgáanélk. hiseg 

ráismerés 

forgácsolás  
gépjárműjavitás azOks. 
gépjánnűfennlartú 

szerviz 	javítás feldjítás korr.véd. 

13'-33' RÉSZLETESEN (20') 

forg.képzödá 

— forgácsolás a lapjai forg.mozgisok 	fogalmak 	megnevezés 

forg.azenzámok  

— esztergá ,5 
esztergák 

teehn. 
szerszámok 

— marás marógépek 	teám. 
marószerszámok 

fúrógépek 

fúrószerszámok 

— gyalulás, véshgépek, szerszámok teám. 

— üregelés azenráma 	techn. 

gépe 

— köszörűlépe gépei 	techn. 
szerszfmal 

— finomfelületi megmunkáld 

eszi, furás, honetds, leppeles 

— különleges felületi megmunkáld 

menetelés 	fogazás 

— gépjárműjavítás szükségessége 
— gépjárműfenntartása 
— gépjármű felújltísa 
— kortózlóvédelem 

33'-46 Tudnivalók  a  füzetvezetésről 
— vezetés kék iron füzetminőség (7') 	leírás 	 reprodukció 
— rajzok ceruzával 
- hiányok pótlása 
— ellenőrzés módja (fe lelősök) 

40-45' In. Befejező szakasz (s) 
— áttekintés 
— összefoglalás 

— hints teden. 

	

Beszélgetés 	 Eszközrendszer (ER) 
Fogalmakra vonatkozó kérdések 	teljes bemutatása. Mo- 

	

Bemutatás 	 dellek. Figyelemfelkel- 
tb. Rövid ismertetése 

— forgács 	 a  ER-el  kapcsolatban. 
— szerszámok 	 Az alí lázon tészeknél 
— mozgások 	 a  kapcsolódó  modellek 
— modell 	 falitáblák bemutatása. 
— iilitibla 
— elibÍa 
— űregelötű 
— köszörű szerszám 
— elvi vázlatok  
— fogaskerék 
— faltáblák 

(fődaraboknál) 

Frontális foglalkozás 

Tanári kőzlb (a tanulók árják) 

Bemutatás — mtnte fűze t 

Frontális foglalkozás 
kérdés — fe lelet 

A fizet tanulód 
funkciójának tudato-
útba: esztétika, biz-
tosítás 



meleg 
alk.-al' 

hideg 

Hetes jelent, beírás a naplóba 

I. Bevezető szakasz 
2'.8' 	Ellenőrzés  (6') 

Milyen gépjárm0 alkatrészek készülnek? 
— öntéssel 
— forgácsnélküli 

fogalmak reprodukció 

ER 9; ER 10-es 
modellek 

Bemutatás 

kovácsolt forg.tengelyek 
forgácsolt 

— forgácsolással? 

— mi a forgattyútengelyek gyár-
tásának technológiai sor rendje? 

— forgácsolási eljárások, jellemzőik? 

— esztergálás  
— fúrás 	lényeges tudnivalók 
— marás 

füzet 
Házi feladat kijelölése tkönyv 

 6  old. 
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2. óra 

(Uj ismeretek) 

ó 

E. ro 

MIt 	a 	 TANITAS — TANULÁS 	 HOGYAN° 

Tanítási tevékenység tudáselemek "fudássnntek 

Szervezeti formák 	— feltételek 

Operatív tevékenység 	— eszközök 

— algoritmusok 
Módszerek 

Kisérletr eszkozrendszer 
(ER) alkalmazása 

Nevelési célok 

alapelvek 
Didaktikai 

feladatok 

Frontális foglalkozás 

Beszélgetés 
Szóbeli kérdések a tananyag áttekin- 	ER 14-es mode ll  
tésére vonatkozóan (tanulónak kézbeadva) 

— a forgács mozgásai főmozgás 
mellékmozgás 

— forgácsoló alapeljárások 

eszi., gyalul. , marás , fúrás , köszörülés 

esztergálás sunzáma 

Bemutatás 

mozgások definíció reprodukció — a tények elemzése 

— gyalulás, vésés 	szerszántaik  — fólia ábrák (tk.1-8) 
— táblai vázlatok 

Teljes ER. Valameny-
nyi modell . mozgásaik 

— marás 	homlok szerszámaik, mozg. 
palást 	szerszámaik, mozg. 

— szerszámok Magyarázathoz ER 9 
ER DIA 17.7 

17.8 
17.9 

Kérdések a tanulókhoz forgácsoló 
alapeljárásonként 

— fúrás szerszámai 

mozgások 
— milyen  mozgást végez a szerszám 
— milyen mozgást végez a munka db. 

17.10 
17.11 

— milyen alakú felület keletkezik 17.12 

— milyen átlagérdesség0 felület érhetd el ER fóka 	16.10 

— köszörülés szerszámai 
mozgások 

— üregelés 	szerszáma 
mozgás — általánosítások : 

— forgácsolás 	gazdaságossága — közös megfogalmazások, rógzttés 
a füzetbe pontossága 

alkalmazhatósága 

10. Befejező szakasz (7') Frontális foglalkozás 
38'-45' — áttekintés 

— a forgácsolóeljérások összefoglalása törvények reprodukció Önálló tanulói gyakorlat 
Beszélgetés 

— kérdések 	(egy-egy tanulónak) 

Tudamányoedg és azak-
aurűaég elve 

Megszilárdítás (elsődleges 
szakaszos rögzítés) 

Pszichológiai feltételek 
megteremtése 

Gondolkodás mozgósítása, 
logikai mOveletek 

Azonosságok és különböző-
ségek feltárása a fosg. alap-
eljárások között 

11. Feldolgozós szakasza  

Uj ismeretek feldolgozása (30') 

ráhagyás 
forgács 
felületek 
pontosság 

— a forgácsolás szere pe 
— megmunkálás 
— javítás 
— nagyolás 
— simítás 

Forgácsoldat alapismeretek 
elsajátítása. l meretazerző 
tevékenység megszervezése 

Frontális foglalkozás 

Magyarázat, beszélgetések 
a tények feltárása 



Frontális foglalkozás 
Beszélgetés 
	

Ismeretek rendszerezése 
Szóbeli kérdések a forgácsoló eljárásokra 	A beszélgetés alatt az 
vonatkozóan 	 ER modellekből válo- 

tanár - tanulótól 
tanuló - tanulótól 

Frontális foglalkozok 

magyarázat, beszélgetés 
tanári vázlat 

(tanulók a füzetbe írják) 
Bemutatás 

- a fények elemzése 

- fólia ábrák (tk. 9.12) 
- forgácsfajták 

gatva, felmutatva dol- 	Megazilitdítáa 
gozik együtt tanár á 
tanuló 	 Tanár vezető szerepe, 

tanulók fokozódó ön-
állósága 

Pszichológiai feltételek 
megterem  that  

ER 10-es modell 	Ismeretszerző tevékenység 
ER DIA 17.1 	 megszervezése 

Gondolkodás mozgóaitisa, 
logikai műveletek 

Kérdések a tantilókhoz 

- milyen anyag ad tört  forgácsot? 
- ki ismeri fel az élsisakos forgácsot? 
- miért hagyomány  an  Elsisak? 

Magyarázat, bemutatás 

- fólia vázlat (tk. 13.) 

Tudanínyoeság de  ask-  
sneak* elve 
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3- óra 

IUj ismeretek) 

TANITAS - TANULÁS HOGYAN' MIT? 	a • 

Tanulást tevékenység Tudáselemek Tudásszintek 

Szervezeti formák 	- feltételek 

Operativ tevékenység 	- 	eszközök 
Módszerek 	 - algoritmusok 

Kísérleti eszkozrendszer 
alkalmazása (ER)  

Nevelési célok 

adaktikai e 	k  
fe ladatok 

0-2' 	Hetes jelent, beírás a naplóba 

I. Bevezető szakasz 
Ellenőrzés (6') 

- mi a forgácsolás szerepe? 
- a forgácsoló eljárások mozgásai? 
- esztergálás jellemzői 
- a fúrás je llemzői? 
- gyalulás, vésés jellemzői? 	 törvények 	reprodukció 
- marási módok jellemzői' 
- üregelés jellemzői? 

1I. Feldolgozás szakasza 

Uj ismeretek feldolgozása (30') 
Célkitűzés - Forgácsolás alapjai  
1. forgácsképződés, forgácsfajták 
2. forgácsoló mozgós 
3. a szerszám  

1. Forgácsképződés, forgácsfajták 
- ékhatás, iránysi k 
- forgácsoló erő fogalma, létre. 

jötte 

- alakváltozás rideg 
- hőfejlődés 

sz vós 
	 fogalmak 	reprodukció 

képlékeny 

- töredezett forgács 
- lemezes forgács 
- folyó forgács 
- Elsiaakos forgács 

2. Forgácsoló mozgás 
- forgácsolási sebesség 

8-38 ,  

- előtolás 

- forgásvétel 

3. A szerszám  
■ szerszám fogalma 

a szerszám fajtái 
egyélű, kétélű, többélü, sokélű 	definíció 	reprodukció 	- a tények feltárása 	 ER teljes 

- a tények elemzése 	 ER 1-7+ig modell  
Magyarázat, bemutatás 	 Részletesen ER 9 

- a forg. szerszárat 	élei 
- fóliaábrák (tk. 14-19) 	 ER 13 

lapjai MSZ 1245 törvények 	reprodukció 	- szerszámmodell 	 ER Stkftln 16.1 
szögei 	 ER DIA 17.14181 	Megszüárdítáa (szakatana 

- fóél, mellékél 	 17.23-Ig 	rögzab) 
- homloklap, hátlap 	

- általánosítások 
- homlok, hát, El,  elhelyezési 	

közös megfogalmazások 
csúcs szögek 

rögzítés a füzetbe 

38-45' HI. Befejező szakasz (7') 	 Frontális foglalkozások 

áttekintés 
	forgácsképződés 

forg. mozgás 
a szerszám 	 szabályok 	reprodukció 	 Beszélgetés 	 Megsziürditás (összefoglald 

rogzités) 



4. óra 
(Uüanseret¢)tf)1 

IMO 

c 

1 

TANITAS 	TANUI-AS HOGYAN^ MIT' 	a • 

Iamtási tevékenység Tudáselemek Tudásszintek 

Szerve ceti formák 	
- feltételek 

Operatív tevékenység 	- eszkozok 

Módszerek 	 - algoritmusok 

Kísérleti eszkuzrendszer 
(FR) alkalmazása 

Nevelési célok 

Udaktikai alapelvek 
feladatok 

0•-2• Hetes jelent, beirás  a  naplába 

2.7' I. Bevezető szakasz (5•) Frontflis foglalkozás 

Ellenőrzés: 
-  a  szerszám fogalma Beszélgetés AZ 	ER 9-es modellt 

- a szerszám fajtái Szóbeli kérdések ■ alkalmazva, azon bemu- 

-- 	a szerszám főrészei forgácsoló szerszárnr ■ vonatkozóan 
tanár 	- tanulótól 

tatása, feldolgozni 
-  a  főét fogalma 
-  a  mellékél fogalma 	 torvények reprodukció tanuló - tanulótól 
-  a  homloklap fogalma 
-  a  hétlap fogalma 
- mi a fósik7 
- milyen fősíkok vannak' 

11. Feldolgozás szakasza Frontális foglalkozás 

8•-38• U) ismeretek feldolgozása (30') Beszélgetés és tanán magyarázat 
Célkitűzés - Szerszám 
I. alap Es  érintásűc megfogalmazása a tények feltárása ER 9 d ER 10-es 
2. az egyélű szersz. élkiképzése tanán vázlet modellek 

(egyenes kés nézetei, metszetei) 
3. az élszögek megfogalmazása (a tanulók a felzetbe 	írják( ER 15-ös mángnes táb- 
4. gyártási Es működési élszögek Ián 
5. a kisek fajtál Bemutatás 

Feldolgozás 
I. alaptik b érintősík megfogalmazása - a tények elemzése 

- alapsík ,vr ' 	-re 	1 	sík 
- érintáatk 	a a.-ra1  a  főélt 	fogalmak 

érintő a0c 
reprodukció - fólia ábrák ER 	Síkfilm 	2. 

2. egyélű szerszám élkiképzése - táblai rajz 
- homlokélő szerszám.' 	{ 

k _ szögek 	szabályok 
- egyenes forg.ká 	3  } t  _ szögek 

reprodukció - modell 
- táblai rajz ER 5 modell 

-1JT - 
- modell ER 9 modell 

Ismeretek rendszere- 
záse. 
Megsziürditt 

Tanár vezetó szerepe  
tanulók fokozódó ön- 
állósága 

Pszichológiai feltételek 
megteremtése 

Iartteretszerzó tevékeny. 
aég megszervezése 

Gondolkodás mozgósftása 
logikai műveletek 

3. az  étszögek megfogalmazása 	 Szakaszra rögzítés 
- oc  -  hátszög (és hátlap) 

— fi  — homlokszög (a.s. h homl.lap) 

- 3  - ékszög (homl. ás hitlap) 	 - táblai vázlat 
- k - főél elk.szöge (főéi és elót.tv.) 
- }, - terelőszög (u. és felél) 	 modell 	 ER 9 modell 

4 gyártási és működési élszögek 
- magss 	azersz.befog.hatiral 	 - táblai vázlat 	 ER 1.7-lg teljes - alacsony 

5. a kések fajtái  
- tömör, lapkás betétes 
- balos, Jobbon 	 kések 
- külső, belső, menet 

Ill. Befejező szakasz (7') 
áttekintés Összefoglalás rögzttése 

modell 	 ER síkfibn  1 

ER DIA 1-23-Ig 



Pszichológiai feltételek 
megteremtése 

Isrneretszerzó tevékeny-
ség megszervezése 

ER 9, FR 10 
Gondolkodás) műveletek 
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5. óra 

IUj ismereteki 

ó 

á 

MIT'  • 	 TANITAS 	- TANULÁS 	 • HOGYAN? 

Tanítási tevékenység Tudáselemek Tudásszíniek 

S ze rve zeti formák 	
- feltételek 

Operat.v tevékenység 	- eszközök 

- algoritmusok 
Módszerek 

Kísé r leti eszkozren dszer 
(ER) alkalmazása 

Nevelési célok 

Didaktika alape lv ek 
feladatok 

Hetes jelent, beírás a  napbuba 

1. Bevezető szakasz 
	 Frontális foglalkozás 

Ismeretek rendszerezése 
Megszilárdítás 

P-8• 	Ellenőrzés (6) 	 Beszélgetés 
- az ékhatás lényege? 	 Szóbeli kérdések a 
- iránylik fogalma? 	 - a forgácsképződés 
- forgácsolóeni keletkezése? 	 . a forgácsolómozgás 	vonatk. 
- hófejlődés forgácsolásnál? 	 -. a szerszám 
- forgács fajták? 	 szabályok 	reprodukció 

forgácsoló sebesség fogalma 
dimenziója 

- előtolás, fogásvétel? 
- a szerszám és fajtái?  

• a szerszám  dolgozórésze   Elek 
lapok 
szögek 

  

	

8'-38' 11. Feldolgozás szakasza  (301 	 Frontális foglalkozás 
Célkitűzés: 
4. A forgácskeresztmetszete 	 Magyarázat, beszélgetés 
5. A forgácsoló erő 	 A tények feltárása 

tanári vázlat (tanulók uják a 
füzetbe) 

	

4. A forgács keresztmets ze te 	 Bemutatás 
- különböző alakú kések 	 - táblai vázlatok 

alkalmazása 	 - fólia ábrák (tk. 22-28) 
- a forgácskeresztmetszet 9=ew t 	 A tények elemzése 

tanár . tanulótól 
tanuló - tanulótól 

Tanulói önálló munka 
Ősszefúggő tanulói felelet, táblai 
rajz 

Tanár vezető szerepe, ta-
nulók fokozódó önállósá-
ga 

E llenőrzés, értékelés 

- a közepes forgácsvastagság e, = 

Kérdések a tanulókhoz 
fogalmak 	megnevezte 	 - mi határozza meg a for- 

gácskeresztmetszetet? 
alakját? 

- méreteit? 
- mi a fogásban lévőélhossz? 

Tudományosság és szak-

szerűség e lve 

5. Forgácsoló erő  
A térbeli erő komponensei 
- a fóforgácsolóeró 
- előtolásúúányú erő 
- fogásvéteórányü  erő 

- a forg.erő tényezői 

	

forg.keresztm, anyag, hőkezelés elite- 	törvények 	reprodukció 
lyezés, sebesség 

- köze lítő számítása 

F f =k•q (kp) 

- fajlagos forg.ellenállás 
változása a q függvényében 

38•-45' II I.  Befejező szakasz (7') 

- áttekintés forg.keresztmetsz. 	szabályok 	reprodukció 
forgácsoló  erő 

Magyarázat, bemutatás, beszélgetés 	ER 10 és ER 14 
a tények elemzése 	 a tengely és kés 
Kérdések a tanulókhoz 	 kapcsolatának be- 
- milyen mozgáskomponensek 	 mutatása 

vannak? 
- milyen erőhatások keletkeznek' 
- mi befolyásolja még az erőhatást' 

Általánosítások 
közös megfog. rogzítés 	 Megszilárdiüs, (sgzs e • 

 ges szakaszos rögz
íté
tés) 

Frontflis foglalkozás 

Megudárditás,  Össze fog 
lalás rogzrtése 
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6 Ora  

IUj ismeretek) 

v 

MIT' a 	 TANITAS 	TANULÁS ► HOGYAN? 

Tanitási tevékenység Tudáselemek Tudásszintek 

Szervezeti formák 	— feltételek 

Operativ tevékenység 	— eszközök 
— algorilms ok 

Módszerek 

Kiserlett eszkozrendszer 
(ER) alkalm azása 

Nevelési célok 
elvek 

Adaktikai  
feladatok 

Hetes jelent, heirás a naplóba 

I.  Bevezető szakasz 
Ellemirzés (7'1 
-. torgácsoloalakok, származásuk? 

forgácskeresztmetszetek nézetei? 
— forgácskeresztmetszet számítása? 

közepes forgácsvastagság 

fog. 	 szám. 
— forgácsolóerri komponensei? 
— a forgácsolóerő számitása? 

főforgácsolóerő számítása 
fajlagos forg.erő és számítása' 

9'-13' 	Alkalmazás: Példák forg.keresztmetszetet 
forg.erő számítása 

13'-37' II. Feldolgozás szakasza (24') 
Célkitűzés: 
6. Szerszámok anyaga 
7. Éttartam vágósebesség 

6. Szerszámok anyaga 
— ötvözetlen szerszámacélok 
— az ötvözött szersz. 

M,W, K,R 
— keményfémek DA, DU, DR  
— egyéb 
— kerámia 41203 

— gyémánt 

szabályok 

Frontális fnglalkorác 

Beszélgetés, feleltetés 

Szóbeli kérdések a 

a forgácskeresztmetszet 

firrgácsolóerü 

alkalmazás 	 témakörből 

kuls6 algoritmus 	tanár 	tanulótól 

tanuló 	tanulótól 

Tanulói onálló feleletek 

táblai vázlatok 

Frontális foglalkozás 

külső algoritmus 	Magyarázat 

Frontális foglalkozás 

Beszélgetés. magyarázat, a tények 

feltárása 

tanári vázlat 

— tanulók írják a füzetbe 

— tények elemzése 
Bemulatás, beszélgetés 

Kérdések a tanulókhoz 
— szerszámacélok min. „C-tart.? 
— ötvözetlen ac jele? 
— ötvözött ac. fajtái? 
— ötvözött ac. felhaszn. 
— egyéb szersz. anyagok 
Általánositások rrigzitése 

 

Ismeretek rendszere-
zése 
Megszilárd itás. Imre• 
ret tartóssága. 

Ellenőrzés, értékelés 

Alkatinazás 

Pszichológiai feltételek 
megteremtése 

Ismeretszerző tevé-
kenység megszervezése 

Gondolkodás mozgósi-
tám; logikai műveltek 

 

ER Síkfilm 16.14 
ER DIA 17.13. 
ER DIA 17.14 

ER 11 mode ll  

Megszilárdítás 

7. Eltartam, vágósebesség 
— kopás fogalma 
— kopás fajták 
— Eltartam fogalma 
— Eltartam tényezői 
— vágósebesség 
— vágósebesség zényezői 
- alkalmazható vágósebesség 

alk. = Vtábl. kf, ke , k s , kfk kf 

Alkalmazása 

37-45' III. Befejező szakasz  (8') 

Áttekintés szerszám anyaga  
Eltartam, vágósebesség 

Házi feladat 

Tények elemzése 
Bemutatás, beszélgetés 
Kérdések a tanulókhoz 

hol kopik a szerszám? 
— mi a kopás knvetkezménye? 
— hogyan csökkenthető a kopás? 

szabályok 	külső algoritmus 	Általánosítások rógzltése 

Frontális foglalkozás 

Beszélgetés  

Tudományosság N szak 
szentség e lve 

Megszlürditás 

Alkalmazás 



Ünálló tanulói feladatmegoldás 

Csak kék iron a  válaszoláshoz Tanulók tudtuk 
ellenőrzése 
Alkahnazás 
biztosítása 

ellenőrzés,  
értékelés 

. Ünértékelb" 	 MegtaOárdltáa 

Csak  ceruza az önértékeléshez 

-  194  - 

7 óra 

(Ellenőrző bra) 

• 

si P. 

MIT' g 	 TANITAS 	TANUL S 	 HOGYAN? 

Tarsuti tevékenység Tudáselemek Tudásszintek 

Szervezeti formák 	
- 	 feltételek 

Operatív tevékenység 	-- eszkozok 
- algori4nawk 

Módszerek 

Kísérleti eazközrendazer 
( ER) alkalmazási 

Neveldei  tótot 

DIdaktlkal 
alapehek  

feladatok 

0' -2' 	Het es  jelent, beírása naplóba 

1. Beseató szakasz Frontális foglalkozás 

2.10' 	A feladat ismert etése  (g') 
A, B sorok kialakítása 
- lapok kiosztása 
- nevek, osztály, sorjel felírta 
-- fóliavázlat kivetítése 

10'-35' II. Feldolgozás szakisa (25') 

10 kérdés válaszának kidolgozása 

- forgíaképződés 	 szabályok 	feladatmegold. 
- forgíaolómozgt 	 bela6 algoritm. 
- a  szerszám 
-  a  forgácskeresztmetszet 
- a forgáaolóerő 
-  a szerszámanyagok 
- az  éttartam 
- a  vágósebesség 

tÍmaYOrIből 

35'45' III. Befejező szakasz (10') 

- a  válaszok ismertetése 
- pontozás 
- értékelés (önértékelés) 
- megbeszélés 
-  •  dolgozat beadása 

Tanárt közlés 	 Pszichológiai felté- 
telek megteremtése 



OOP 

Az ismertetett óravázlatod részletessége lehetővé tette, 

hogy a két különböző iskolában a négy osztályban,az ismeret-

közlés és témafeldolgozás egységesen tbrtónjett Ng. 
A kísérleti osztályoknál az óravázlatokon jelölt rovat-

ban tüntettem fel a témacentrikus komplex eszközrendszer egyes 

elemeinek alkalmazását. Az egyszerűség kedvéért "ER" rövidíté-

seket iasználtaca, amely után következő szám vagy jelzés az 

eszközrendszer egyes elemeinek a "hódszámát" jelölték. A "kód-

számozás" megegyezik a korábbi, 4.1 pontban lefrt számozási 

rendszerrel. A kontrollosztályoknál ugyanezt az óravázlatot 

alkalmaztuk azzal a különbséggel, hogy a szemléltető eszköz-

rendszer helyett "csak" a hagyományos táblai vázlatokat, fall-

táblákat ós néhány kis©érotü esztergakést használtunk szemlél-
tetésre. 

Természetesen mivel a feldolgozott anyag ugyanaz volt 

mindkét esetben, így a témazáró mérés is megegyezett mind a 

négy osztálynál. Blztunh benne, hogy az igen kedvező Szubjektív 

tapasztalatainkon túlmenően, a mérés is  igazolja majd az esz-

közrendszer használatának eredményességét a tanulói tevékeny-

ség mérésón keresztül. 

4.26 Tanulói teljesítménymérés a kísérleti és kontroll-

osstályoknál  

A tanulói teljesítménymérés a természetes, kétosoportos 

pedagógiai kísérlettink igen fontos állomása volt. Az, hogy a 

témacentrikus komplex eszközrendszer alkalmazása igen kedvező 

fogadtatásra talált tanárnál, tanulónál egyaránt, ez már a kí-

sérlet közbeni visszacsatolásokból kiderült. 

Igen izgalmas kérdés volt azonban, hogy vajon a hiput6-

zisünk, ás e kísérlet közben szerzett pozitiív tapasztalataink, 

egy mérés segítségével kvantifikálhatóan kimutatható-e? Különö-

sen érdekessé tette ezt a kérdést az a tény, hogy bár igyekeztünk 

homogén osztályokkal kísérletezni, de éppen a résztvevő osztályok 



jellemzésénél derült ici, hogy ha csak minimális mértékben is, 

de azért van különbség az osztályok Kozött. Mivel ezt a különb- 

séget ráadásul arra is felhasználtuk, hogy a gyemóbb osztálykk-

nál alkalmaztuk a kísértteti eszközrendszert, így hipotézisünk 

beigazolásábaz minimum azonos eredményt vártunk kísérleti és 

kontrollosztálynál, de  meggyőző  az eredmény úgy lenne igazán, 

ha a kísérleti osztályok teljesítménye meghaladná a kontroll-

osztályét. 

Ilyen előzményez után állítottuk össze a témazáró tel-

jesítménymérő kérdéssorunkat, amelyet a mellékelt fólialapon 

kívánok bemutatni. /B1. ábra/ 

A kérdéssor összeállításánál a következő szempontokat 

kellett figyelembe venni: 

- a feladatsor alkalmas legyen a tanított téma lényeges 

részeinek tanulói elsajátítás ellenőrzésére, 

- a feladatsor elvégezhető és röviden értékelhető legyen 

egy óra alatt, 

- a feladatsor tartalmazza azokat az elemeket, amelyek-

kel a témacentrikus komplex eszközrendszer hatását vizsgálhat-

juk, 

- a feladatsor a kísérleten túlmenően osztályzatot kell, 

hogy jelentsen a témában elért tanulói teljesítmény alapján, 

- a feladatoknak szakmailag, pedagógiailag korrekteknek 

kell lenni, 

- a mérés ne járjon költségekkel és ne bontsa meg a 

tanítási óra rendjét. 

Körülbelül a fenti szempontok indokolták a mellékelt 

kérdéssort annak tartalmi és formai elemeit. Az "A" és "S" 

csoport alkalmazása a "puskázás" kiszűrése miatt volt szüksé-

ges. 

A 10 kérdést írásvetítőn veítettük ki papír és nyomdai 

költség takarékoskodás miatt. Minden tanuló A/4-es formátumú 

sima papíron dolgozott. A csoport és a név, osztály felírása 
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TÉMAZÁRÓ ÉRTÉ KELÉS. 	FORGÁCSOLÁS ALAPJA6.  
FELADATOK 

sorF7Qrr , A"csoport , B "csoport 
FORGÁCSOLÓ ALAPELJARASOK es 
FOMOZGÁSAIK 	i -====___-__ = 

443 ------------ 

AZ ESZTERGALAS JELLEMZESE. 

ÁBRA, MOZGÁSOK (DIMENZIÓK)  

2 
A FORGÁCSOLÁS: 

- MÉRETPONTOSSÁGA 
-FELÜLETI SIMASÁGA  

A FORGÁCSOLÓ FOMOZGÁS  
FOGALMA.  

3 
RIDEG és SZlVOS ANYAGOK FOR- 
GÁCSAI és KELETKEZSLIK. 

(ÁBRÁK) 

A FOLYAMATOS FORGACS  
FAJTAI: 	1 ______ 	 

3 _ _____ 	 

4 
AZ ÉLSISAK: 1-fogalma 

2- hat ása 
3-keletkezésének 

megakadályozása 

A FORGÁCSOLÓSZERSZÁMOK  
OSZTÁLYOZÁSA AZ 	2 	 
É LEK SZÁMA SZERINT: 3___ 	 4__     	__ 

5 

AZ EGYELD FORGÁCSOLÓSZERSZÁM 
ÉLKIKÉPZÉ SE. 
(ÁBRA, EGYENES KÉS) 

1, ALAPSÍK FOGALMA. 

2, ÉRINTŐSÍK FOGALMA. 

6 

MI HATÁROLJA A: 1, homlokszöget? 
2, hátszöget ? 

3, ékszöget? 

MI HATÁROLJA A: 1, a  főéi elhelyezése 
szögét? 

2,a csúcsszöget? 
3, a terelőszöget')  

FORGÁCSKERESZT- 1,__- 	 
METSZETEK és 	2,---- 	 
JELLEMZŐIK: 	3,____ 	 

FORGÁCSOLÓ ERŐ 1,___  
KOMPONENSEI: 	2, 	  

AZ EREiJŐ FORGÁCSOLÓERó 
A forgacsoloerő értékét hefolyasolö 
tényezők a_-__-_-- 	d . 	 

9 
E LHELYEZÉSi SZÖG HATÁSA A 
FORGACSOLÓER®RE: 

(ÁBRA)  
i 

-  

A FAJLAGOS FORGÁCSOLÁSI ELLEN 
'ÁLLÁSA FORGÁCSKERESZTMET ~ 

SZ.ET 'FUGGVENYÉBEN ~ 

10  
1, DA 10, SZERSZAf ANYAG .BELL. 

2, R 2, SZ E"SZÁMANYAG JELL  

ELTARTAMOT BEOLY•.SOL 	T NYEZ ~ 

HA TASA 	1, V. 	31 dB  
2., e, 	4. 	. 



után kapták meg a kivetített kérdéseket kép formájában. A 10 

egyenlő részre osztott A/4-es papíron kellett a tanulóknak ki-

dolgozni a feladatokat úgy, bogy a kérdéseket nem írták le 

mégegyszer, csak a válaszokat, illetve az ábrákat írták és 

rajzolták le saját dolgozatukban. 

A feladat elmagyarázására ds a papírok kiosztására 

tíz percet szántunk. A feladatok megoldására tisztán 25 perc  

állt a tanulók rendelkezésére. 

Lényegesnek f téltük meg,  bogy  a tanulók miután beadták 

a dolgozatot megismerkedjenek a helyes megoldásokkal ós ily-

módon azonnali direkt visszacsatolást kapjanak,megerősités 

vagy korrekció formájában. 

A helyes megoldásokat a mellékelt fólia /82. ábra/ alap-

ján,kivetítettitk. Ez a módszer ha nem kísérleti kiértékelésről 

van szó, kiválóan alkalmas az önellenőrzésre, önértékelésre, 

olymódon, bogy a tanulók maguk értékelik ki a megoldó kulcs 

alapján munkáikat. Itt azonban ettől eltekintettünk és a kiér-

tékelést nem bíztuk a tanulóra, nehogy javítani tudja korábbi 

helytelen választét. 

Pontszám értékelést alkalmaztunk, olymódon, hogy a tíz 

kérdésre maximálisan húsz pontot lehetett elérni. A 82. ábrán 

látható az egyes kérdésekre maximálisan adható pontszám érté-

ke. Megállapodásunk szerint indokolt esetben 0,5 pontérték is 

adható volt. 

A súlyozás a kérdések szakmai nehézsége alapján történt. 

Végezetül a szempontokban leírtak alapján az elért eredménye-

ket osztályzattá kellett átalakítanunk. A pontszám-osztályzat 

átalakítást, a  Kossuth  Lajos Szakközépiskolában a haszonló tíz-

kérdéses mérőlapok alkalmazása Borán használt és bevált rend-

szer szerint végeztük el. E szerint: 
elégtelen 	35 % alatt 
elégséges 	36-50 % között 

közepes 	51-70 % között 

jó 	71-80 % között 

jeles 	80 % felett 
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Feltétlen meg kell említenem, hogy e osztályzattá át-

alakítási módszer empírikus adatok alapján lett kialakítva.  

Ahhoz azonban, hogy a feladatlapnál az osztályzattá alakítást  

tudományos igénpyel, az átlapolás és a szórás módszerével meg-
határozzuk, külön olyan munkára lett volna szükség /nagypopu-

lációjú vizsgálat, standardizálás stb./ ammlyre részint kísér-

letünk szempontjából nincs szükség, részint pedig a természe-

tes kísérlet szabályainak megfelelően így alkalmazkodtunk leg-

inkább a kísérleti iskolák eredeti értékelési rendszeréhez.  

A kísérlet szempontjából a kapott szán és osztályzati  

adatoknak ugyis csak egymáshoz viszonyító jelentősége van.  

A feladatlapok kiértékelése után a következő eredménye-

ket kaptuk. /83. ábra/  

Mechwart András Szakközépisk.! Kossuth Lajos Szakközépisk.  

III. A III. C  III. B 	III. 8  

Pont-  
szám  

á  
Osz- 
tá1 
zat  

1 
L~~ Pont- ) 
474am  

Osz- 
taly- 
zat 

Db Pont- :ont- Osz- taly- 
zat 

Db Pont- s zara 

Osz- , tály-,Db 
zat  

18 

14,5- 
15,5 

11-13 

7-9 

5..6,5 

5 

4  

3 

2 

1 

1 

5 

8 

5 

3 

- 

14,5- 
16 

11-13 

7,5- 
10 

6.64 

5 

4 

3 

2 

1 

- 

6 

7 

3 

19 

11-16  

11-14 

8-10 

4-7 

4  

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

15 

8 

5 

18 

14 ' 5-  
16 

10,1-+ 
14  

7,5- 
10  

3-7 

5 

4 

3 

2 

1 

1  

3 

15  

2  

6  

83. ábra  
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A 83. ábrán szereplő adatok segítségével ki lehetett 

számolni az osztály átlagokat. /84. ábra/ 

Mechwart András Szakközépisk. Kossuth Lajos Szakközépiek. 

III. A III. C III. B 
r 

III. C 

Átlag 
/létszám 

Átlag 
/létszám 

Átlag 
/létszám 

e 

Átlag 
,/létezése 
_ü 

62 22  a 2
, 8  

1 

5l a. a  2,3 75  . 	 5 72 2 ,7 2, 

2,8 2,3 2,5 2,7 

84. ábra 

A kapott eredményeket megvizsgálva hasonlftsuk össze a 

kísérleti osztályokat a kontrollosztályokkal. A Mechwart András 

Szakközépiskolában a III. A osztály volt amelynél alkalmaztuk 

az eszközrendszert. A III. A átlaga 2,8 míg az ugyancsak 

Mechwart Szakközépiskola III. C osztályának, mint kontroll-
osztálynak az átlaga 2,3. Az eredmény 0,5 osztályzatnyi maga-

sabb értéket mutat a kísérleti osztálynál a kontrollhoz vi-

szonyítva. 

A Kossuth Lajos Szakközépiskolában a III. C volt a kf-
sérleti osztály és itt az átlag 2,7-re jött ki. A kontroll-
osztályban a III. B-nél az átlag 2,5. Ennél az iskolánál is 
tapasztalható 0,2 osztályzattal magasabb átlageredmény a kísér-

leti osztály javára. 

Ha  a kapott 0,5 és 0,2 értékkel magasabb osztályzati 

eredmény mellett figyelembe vesszük azt is, hogy a kiválasz-
tásnál direkt a valamivel gyengébb osztályoknál alkalmaztuk a 



hisérloti eszközrendszerünket, akkor úgy érzem, hogy bizonyí-

tottnak, kvantifikáltnak tekinthetjük, hogy a témacentrikus 

komplex eszközrendszerünk eredményesebbé teszi a tanulói is-

meretelsajátító tevékenységet. 

Fenti megállapításunkat indokolja az a tény, bogy a 

kísérleti tanítás-tanulási folyamatban igyekeztünk minden más 

változót kiszűrni, így csak a komplex eszközrendszerünk hatá-

sával magyarázhatjuk a kapott eredménykülönbségeket. 

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy a méréssel bizo-

nyf tott tanulói ismeretelsajátító tevékenység eredményesség 

növelő hatásán túlmenően, milyen segítséget jelentett eszköz-

rendszerünk a tanári ismeretközlő tevékenység számára. 



4.27 A kísérletben résztvevő tanárok véleménye az eszköz-
rendszerről. annak alkalmazhatóságáról  

Mint ahogyan korábban említettem, kísérletcink értékelé-

sének szempontjából igen nagy jelentősége van a kísérletben 

résztvevő szaktanárok véleményének. A tanítás-tanulás folyama-

tának irányítói a szaktanárok akiknek azonosulása az alkalma-

zott eszközökkel, módszerrel  elsődleges fontosságú. Ezen azono-

sulási folyamatot igyekeztünk megkönnyíteni a kísérletet meg-

előző értekezletekkel,és az eszközrendszer időben történt el-

juttatásával a szaktanárokhoz, hogy azt alaposan megismerve 

kerüljön sor az alkalmazásra. Természetesen a vélemények kiala-

kítására csak a kísérlet lefuttatása után kínálkozott lehetőség. 

Az egységes kép kialakítása érdekében, igyekeztem pontokba fog-

lalni azokat az általam lényegesnek ítélt kérdéseket, amelyek 

az eszközrendszer alkalmazhatóságával kapcsolatban fontosak le-

hetnek. 

A továbbiakben ezeket a kérdéseket és a kapott válaszo-

kat széretném támüren,a lényegre szorítkozva ismertetni. 

1. Segítette-e és milyen mértékben a szaktanárok ismeret-

közlő munkáját az eszközrendszer? 

E kérdésre adott válaszokat s'ószerint idézve először 

Nagy Ferenc véleményét ismertetném; 

"A pedagógiai kísérlet kapcsán alkalmazott esztergakés-

eszközrendszer az ismeretközlést jelentősen segítette. Biztosít-

va az érzékletes megfigyelée't, könnyebbé tette az elvonatkozta-

tást, az általánosítást. Különösen jó a rendszer szindinamikája, 

mert lehetővé teszi a közös jellemzők kiemelését /homlokfelület, 

hátfelületek stb./, biztosítva a megértést, elősegítve a bevé-

sést." 

Ugyanerre a kérdésre Vajnai Kolléga a következőket mondta:  
"Az eszközrendszer útgondoltan rendezett és sokoldalú 

kialakítása már a tanár tervező munkáját is segíti. Szállítható-

sága és egyértelmű tárolása az órák előkészítő munkáját minimálisra 
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csökkenti. Ezáltal jelentős tanári energiát és időt  takarít 

meg, és széles leptőságet biztosít a tanár számára a fogalmai: 

differenciált közlésére, gyakorlására, valamint számonkérésére 

egyaránt. Tehát az eszközrendszer sokoldalúan alkalmas a téma-

körön belül az absztrakciók tanulói befogadására, és fordítva, 
rajzolvasás alapján történő kiválasztásra, döntés gyakorlására, 

a térlátás fejlesztésére." 

Következő kérdésem: 

2. Megítélésük szerint volt-e az eszközrendszer alka1M•• 
zásának motiváló hatása a tanulókra? 

Nagy Ferenc szerint: "Az alkalmasan megválasztott munka-

darab és szerszám kapcsolat, a gyakorlati alkalmazás emlékeze-

tét és képzetét idézi fel és ezen keresztül motibál. Ezt az is 

bizonyítja, hogy a tízpercben kihelyezett eszközrendszer előtt, 
rendszeresen tanulói csoportok gyűltek össze és a témával kap-

csolatos eszmecserét folytattak. Az érdeklődést felkeltő eszkö-

zök alkalmazása nélkül, ebben az időszakban sporteseményekkel 

stb. kapcsolatos viták folynak általában." 

Vajnai Sándor véleménye: "Az eszközrendszer esztétikus 

kialakítása önmagában figyelemfelkeltő és nevelő  hatási. Az 

eszközrendszer és a diaképek az ismereti szinten kölcsönösen 

jói motiválnak. Az írásvetítő ábrák és az aplikációs képek 

tovább fokozzál[ a motivációs lehetőségeket. Az ügyes és követ-

kezetesen alkalmazott színek is sokat segítettek - még az elég-

séges tanulóknak ti - néhány óra távlatában a visszaemlékezés-
re,  sőt  célravezető tanári kérdésekkel az eredményes  feleletig 

jutattak tovább." 

3. Véleményük szerint érvényesult-e az eszközrendszer 

komplex jelleget 

"A rendszer komplexitása, mind a tanári, mind a tanulói 

oldaltól segítette a feldolgozást. Ugyanis lehetővé tette az 

esztergakés részeinek, kialakításának, fajtáinak, élkiképzésé-

nek, a munkadarab és a szerszám kapcsolatának szemléltetését 

és megfigyelését, elősegítve a gondolati rekonstrukciót." 

/Nagy Ferenc/ 



"A szemléltető eszközrendszer komplexitása egyértelmű. 

Mind az ismeretközlés mind a számonkérés fázisában tanár és 

tanuló egyórtelmüen alkalmazhatja. A szemléltetési módokat 

tekintve szintén komplex a tendszer, hiszen a modelltől a diá-

ig a fóliától a mágneses aplikáciás elemekig minden megtalál-

ható volt benne." /Vajnai Sándor/ 

4. Használható-e az eszközrendszer más tantárgyak ha-
sonlé témájú anyagrészeinél? 

"Külön előnye a témacentrikus komplex felépítésnek, hogy 

más tantárgyak hasonló témaköreinél szintén alkalmazható, hi-

szen a logikai és nem tankönyv szerinti elrendezés többféle fel-

dolgozást lehetővé  tesz." /Na g Ferenc/ 

"Bár a kísértetre kijelölt témakör szúk határa és rövid 

terminusa nem tette lehetővé a vizsgálat tárgyává tett szemlél-

tető anyagnak a leírtakat igazoló teljes és széleskörű alkalma-

zását, szivesen használtas Volna az esztergálás technológiájá-

nak tanításához is. Nagy örömet és könnyebbséget jelentene a 

többi forgácsoló technológia oktatásában is hasonló szemléltető 

anyag. A finomfelületű megmunkálások ilyen jellegű szemlélteté-

sét a motorszerelős és javítás technológiáját tanító kollégák 

is - gondolom - szívesen alkalmaznák." /Vajnai Sándor/ 

5. Jelentettee kényelmetlenséget az eszközrendszer alkal-

mazása /szállítás, tárolás, használati? 

"A rendszer tárolását, szállítását jól biztosítja a dobo-
zolt kivitel. Hasonló kivitelben más témára /gyalulás, fúrás, 
marás stb./ összeállított eszözök tárolása tantermi vitrinekben 
is megoldható és J61 szolgálja a kabinetek szemléltető anyagá-

nak célszerit fejlesztését." /Nagy Ferenc/ 

"Az eszközrendszer szállítása s tárolása teljes kényelmet 
biztosít, különösen az olyan iskolákban, ahol a kabinetrendszer, 

a a szakterem teremhiány, az osztályok vándorlása stb. miatt 

nem alakítható ki. Abban mutatkozik meg az eszközrendszer egyik 

nagy előnye, hogy a tanárt szertárt előkészítő munkától mente-

síti." /Vajnai Sándor/ 



Végezetül egybehangzóan fogalmazható javaslatok hangzot-
tak el bizonyos módosításokra. Ezeks 

- a szerszámok és tárolási helyit felttlnó összejelölése 

a dobozban, a szerszánok alatt is szükséges lenne, 

- a szerszámok elrendezését biztosító betéteket, a doboz 

fenékrészén kellene elhelyezni, lejtős bevezetőrésszel, rugós 
gömbosyos rögzítéssel iar8i,cs ;kéikt, 

,. • fólia ábra-sort ki kellene egészíteni: rajzi koncent-

rációt biztosító vázlatokkal és az élszögek, lapok, fogalom-

meghatározásaival, továbbá a megszilárdítást biztosító feladat-

lapokkal. 

4,3 Az eredmények, tapasztalatok alapján a kísérlet k.iérték:e-

lése 

Pedagógiai kísérletünk amely a témacentrikus komplex 

szemléltetőeszköz alkalmazásának lehetőségét volt hivatva meg-

vizsgálni, megítéláuM szerint értékes tapasztalataival ered-

ményesnek ítélhet'. 

Olyan pedagógiai kísérletet végeztünk el amelynél igye-

keztünk a kísérleti erényeket zavaró tényezőket a minimális-

ra lecsökkenteni, hogy a kapott eredményeink minél inkább meg-

feleljenek az objektivitás követelményeinek. 

A feladatom végül is az volt, hogy a dolgozatom elején 

megfogalmazott 3 számú kutatást hipotézisre választ tudjunk 

adni. 

kutatási hipotézis a következőként fogalmazódott meg: 

"Bizonyítható-e az eynevezett témacentrikus komplex müszaki 

szemléltető eszközrendszer/ek/ eredményes alkalmazása a tanítás-

tanulás folyamatában." 

Ugy érzem, hogy az eszközfejlesztési koncepció ismerte-

tése, a közölt szakfelügyelői vélemények és szaktanári értéke-

lések egyérteln►üen az eszközrendszer létjogosultságát bizonyft-
ják. A lefuttatott kísérlet segítségével pedig sikerült számszerü, 



kvantifikálható eredményt kapnunk arra vonatkozólag, hogy az 

eszközrendszer alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban objektí-
ven mérhető tanulói eredményesség növekedést biztosít. Az a 

tény, bogy a nagyon alaposan megvizsgált osztályok közül a kí-

sérlet előtt gyengébb teljesítmény nyújtó csoportok,a kísérle-

ti eszközrendszer alkalmazásával történt ismeretközlés után, 

egyértelmiten jobb eredményeket produkáltak a kontrollcsoportok-

nál - ahogyan ezt a 44.26-os pontban részletesen kifejtettem - 

azt bizonyítja, hogy az eszközrendszer alkalmazása eredményes-

nek ítélhető. 

Igen lényeges, hogy a kísérletben résztvevő tanárok egy-

behangzó véleménye alapján,/4.27-es pont/ az eszközrendszer al-

halmazása megkönnyítette ismeretközlő munkájukat és széleskörű 

módszertani lehetőségeket biztosított. A szakmai módszertani 
lehetőségeken túlmenóen,a nevelési feladatok eredményesebb meg-

valósításához is segítséget jelentett a komplex eszközrendszer. 

Ami nem derült ki a kísérletünkből - hiszen újabb kísér-
letet tenne szükségessé -, hogy a témacentrikus komplex eszkz-

rendszer még hány tantárgynál és témakörnél volna eredményesen 

alkalmazható. E kérdéssel kapcsolatban csak elképzeléseink van-

nak, de annyi biztosra vehető, hogy az alkalmazási lehetőségek 

köre messze túlnő egy tantárgy vagy egy iskolatípus keretein, 

és specifikus szerepe van az általános iskolák és gimnáziumok 

technika tantárgyánál, valamint az ipari jellegit középfokú szak-
oktatási intézményeknél, sőt amint a Bánki Donát Műszaki Főis-

kola példájánál utaltam rá, a felsőoktatásban is. 
Természetesen a témacentrikus komplex eszközrendszerek 

nem  tekinthető  lezárt, végleges, befejezett egységeknek. Igen 

nagy jelentősége van annak a ténynek, hogy az  ily  módon kiala-

kított eszközrendszerek egy központi gondolatot is árasztanak 

magukból - az információhordozók kialakítását tekintve - amely 

alapot adhat a szaktanároknak rendszerük bővítésére,a képzési 

specifikumoknak megfelelően. 
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Ugy érzem, hogy ídekfvánkozik annak a ténynek a megemlí-

tése, hogy az általam irányított témacentrikus komplex szemlél-
tető eszközfejlesztési koncepció keretében készült korábbi három  
egység /Fúrás, Menetlírás, Menetmetszés/ az Oktatási Minisztérium  

által kiadott 109/1979./M.K.12./ utasítás alapján az ipari szak-
középiskolákban mint kötelező taneszköz lett elóírva. E ténytmun..  
kikawsk az oktatási tóhatóság részéről történt elismerésének  

t~kietJIk. 
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V. iiss7.EFOGLALÁS 

Dolgozatom végére érve megpróbálom összefoglalni vizsgá- 

lataim, kutatásaim és a kísérlet során szerzett tapasztalatokat. 
• 

Mindenekelőtt  egy a munkámra vonatkozó önkritikus meg- 

jegyzéssel kezdeném. Ugy érzem, hogy a téma amelyet dolgozatom 

átfog annyira széleskörű, hogy a teljességre törekvő kifejtést 

sem a dolgozat terjedelmi kerete, sem pedig ismereteim nem tet-

ték lehetővé. 

Mindenesetre igyekeztem, hogy a számomra olyan közelálló-

nak érzett területről, olyan átfogó képet adjak, hogy az a vizs-

gálódásaim kezdetén megfogalmazott hipotézisek igazolására vagy 

helyesbítésére alkalmas legyen. 

Hipotézisem közül az első a következőképpen lett megfo-

galmazva /1.2 pont/: 

1. Feltételezhető, hogy a fejlett nyugati tőkés országok-

ban folyó szemléltető eszköz /közlési eszköz/ kutatások, fej-

lesztések, gyártási és alkalmazási eredmények a hazai műszaki 

közép és felsőfokú oktatás számára is hasznos információtarta-

1ommal rendelkeznek. 

Igyekeztem ezt a kérdéskört az bsszehasonlftó pedagógia 

módszerével megközelíteni és összegyűjteni kellő mennyiségű 

adatot, részint személyes látogatásaim, részint pedig irodalmi 

források felhasználásával. Az eszközdidaktikai alapkutatásoktól 

a gyártásig vizsgáltam a négy tőkés ország müszaki /szak/ okta-

tásának szemléltető eszköz kérdéseit olymódon, hogy a keretet 

mindig az adott ország oktatási rendszerének vizsgálata jelen-
tette. 

Amint hipotézisemben megfogalmaztam, hogy  ezek az infor-

mációk hazai szempontból hasznosak lehetnek, úgy érzem sikerült 

igazolni, hissen a hazai fejlesztési, kutatási és gyártási mun-

kálatok nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy milyen megoldások 
és tapasztalatok születtek a fejlett tőkés országokban. Amint a 
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részletes kifejtésen túlmMk s itt összefoglalásszerüen meg 

kell említni, hogy valanenart vizsgált országban centralizál-
tan vagy szétszórtan, állami pdmzen vagy professzionális gyár- 
tó cégek tőkéjéből, de szervezetten foglalkoznak a szakoktatá- .  
si szemléltető eszközök, eszközrendszerek kutatásával, fejlesz-

tésével, gyártásával és forgalmazásával. 
E probléma UtAlliblia megoldatlan, így a külföldi tapasz-

talatok, amelyek között tersiszetesen elsősorban a szocialidta 

országok tapasztalatai a szánkra legfontosabbak, de a nyugati 
tapasztalatok is segítséget fognak majd jelenteni a hazai mű-

szaki és szakoktatási szemléltetőeszköz fejlesztések és a gyár-

tás megszervezésében. 
A másik megfogalmazott hipotézisem: 
2. Feltételezhető, hogy a hazai középfokú műszaki okta-

tásban jelentős mennyiségü kihasználatlan ötlet, energia lehe-

tőség található, amelyekkel az oktató mevelő munka hatékonysá-

ga növelhető lenne. 
A hazai helyzet elemzésénél a szakmai szakfelügyeletnél 

szerzett gazdag tapasztalatokra építve végeztem el a kérÁód ki-
fejtését. Ugy érzem, hogy a 3.6 pontban sikerült érzékeltetni, 

bogy milyen sok "kallódó", vagy nem megfelelően irányított 

eszköz veszít hatékonyságából a koordin'ició és irányítás nem 

kielégítő színvonala miatt. 
Mindenesetre a vizsgálódásból az is kiderült, hogy ha-

zánkban valóban értékes anyagok születnek magas szakmai felké-

szültsógíf és nagy szakmaszetetettel dolgozó pedagógusaink, 

szakembereink munkája nyomán. 
A hipotézisben jelentkező jelentós mennyiségü kihaszná-

latlan ötlet adta a gondolatot, hogy az eszközfejlesztés kér-
déseivel ha "csak" a főváros keretein belül is de foglalkozzunk, 
és tulajdonképpen e munkának a terméke a témacentrikus szemlél- 

tetőeszköz fejlesztési koncepció, amelynek egyik egységét a 
pedagógiai kísérletben kipróbáltunk. 
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A harmadik hipotézis a témacentrikus komplex eszközrend-
szerek eredményes alkalmazhatóságának bizonyítása a pedagógiai 
kísérlet keretein beliil meótörtént. Az itt szerzett tapasztala-

tokat részletesebben a 4.3 pontban kifejtettem. 

A leírtak alapján úgy érzem, hogy bizonyítottnak tekint-

het$ a témacentrikus komplex eszközfejlesztési koncepció lét-

jogosultsága. 

Dolgozatom végén még egyszer megköszönném - ezúttal már 

név nélkül - valamennyi szakembernek, kollégénak, munkatársnak 

a segítséget akik valamilyen formában munkámat segítették. 

Szeretném remélni, hogy a dolgozatban foglaltak ha kis 

mértékben is, de hozzájárulhatnak a hazai szakmai oktatás esz-

közkutatási, eszközfejlesztési kérdéseihez, szakmai oktató-

nevelő munkánk eredményesebbé tételéhez. 
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ábra 

ábra 

ábra 

Ábrajegyzék 

A tanítás-tanulás módszerei 

A tanítás-tanulás módszerei oktatóprogram esetén 

Az ismeretközlés módszerei 

4, ábra A tanár ás a tanulók közös munkájának módszerei 

5.  ábra A tanulók önálló munkájának módszerei 

6.  ábra Bemutatás csoportnak 

7.  ábra Tananyag tartalom alapján történő  eszközkiválasztás 

8.  ábra Az USA oktatási rendszerének modellje 

9.  ábra A szemléltetés módja 

10.  ábra Elektronikus trainer 

11.  ábra MUködési rendszert bemutató trainer 

12.  ábra Mágneses szemléltető eszközök 

13.  ábra Plasztik táblára illesztett fóliaábra /Plasztigraph/ 

14.  ábra Perforált táblás bemutatóeszköz 

15.  ábra Nagyolvasztó makettje 

16.  ábra Extruder gép modellje 

17.  ábra Extruder szerszám metszete 

18.  ábra NégyúitemU motor metszete 

19.  ábra DUNAKE Micromatic II hangosftott diaszalag vetítő 

20.  ábra Elmo ipari /oktatási/ TV lánc rendszer 

21.  ábra ZTV rendszer 

22.  ábra Elektrosztatikus erőterek, frásvetító transzparens 

23.  ábra Árnyeffektusos frásvetító mozgóábra 

24.  ábra Irásvetítőre helyezett polariszkóp 

25.  ábra Csavarkulcsban ébredő daszültségviszonyok 

26.  ábra Golyóscsapágyban ébredő feszültségviszonyok 
27.  ábra Air table /levegő asztal/ frásvetítőn 
28.  ábra Anglia és Wales oktatási rendszerének modellje 
29.  ábra Az NSZK oktatási rendszerének modellje 
30.  ábra KINDERMANN diaporáma rendszer 

31.  ábra Négykészülékes diaporáma rendszer elvi rajza 

32.  ábra GRUNDIG osztálytermi videorendszer 
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33. ábra GRUNDIG visszacsatoló berendezés 
%. ábra LEITZ LE 195 episzkop 
5. ábra Transzparenskóp episzkóppal kivetítve 
%* ábra Hermann-Rapp elektronikai laborasztalok 

rt 	= 

37. ábra TOBIFO cég elektrotechnika témájú fóliái 

S.  ábra FLIPATRAN fóliasorozat 
'9. ábra FLIPATRAN oktatócsomag 

40. ábra DEGENER féle Wankell motor metszet 

41. ábra DEGENER féle tárcsafék miiködését bemutató falitábla-

modell kombináció 

42. ábra PHYWE AG féle hordozható elektronikai gyakorló és 

bemutató rendszer 

43. ábra PHYWE AG Color  TV  Trainer 

44, ábra Franciaország oktatási rendszerének modellje 

45 0  ábra Tanfolyami képzés feltételei a THOMSON CSF cégnél 

46. ábra THOMSON CSF kiképzési rendszerének blokksémája 

47 ábra Modul rendszerű villamos gyakorló elemek 

48. ábra NPN tranzisztoros kapcsolás bemérése 

49. ábra Különféle THOMSON gyátmányá gyakorló és szemléltető 

eszközök 

50. ábra Négy tőkés ország oktatási rendszerének összehasonlító 

táblázata 

51. ábra A magyar oktatási rendszer blokksémája 

52. ábra Esztergakések élszögei és fajtái elnevezésű komplex 

eszközrendszer 

53. ábra Késtipusok 

54. ábra Különleges késtípusok 

55. ábra 45 %..os esztergakés, előretólt élű kés 

56. ábra Teljerítménymérés hisztrogramja 

57. ábra Átlagpontszámok változása iskolánként 

58, ábra A legnagyobb és legalacsonyabb átlagpontszámok 

változása iskolánként 

59. ábra Tantárgyi átlagok táblázata 
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60. ábra Marburgi formarakó teszt A variánsainak megoldása I.  

61, ábra Marburg' formarakó teszt A variánsainak megoldása II.  

62, ábra Marburgi formarakó teszt B variánsainak megoldása I.  

63. ábra Marburgi formarakí teszt B variánsainak megoldása II.  

64. ábra Marburgi formarakó teszt értékelő diagramja  

65. ábra Rangsorolt  pontszámeredmények táblázata M II A  

66. ábra Mennyiségi és gyakorisági sorok M II A  

67. ábra Az átlagtól való eltérés táblázata ■ II A  

68. ábra Összesített eredmények hisztogramja M II A  

69. ábra Rangsorolt pontszámeredmények táblázata M II C  

70. ábra litennyiségi és gyakorisági sorok  M II C  

71. ábra Az átlagtál való eltérés táblázata M II C  

72. ábra Összesített eredmények hisztogramja M II C  

73. ábra Rangsorolt pontszámeredmények táblázata I II S  

74. ábra Mennyiségi és gyakorisági sorok K II B  

75. ábra Az átlagtól való eltérés táblázata K II B  

76. ábra Összesített eredmények hisztogramja K II B  

77. ábra Rangsorolt pontszám eredmények K II C  

78. ábra Mennyiségi és gyakorisági sorok K II C  

79. ábra Az átlagtól való eltérés K II C  

80. ábra Összesített eredmények hisztogramja K II C  

81. ábra Témazáró feladatok  
82. ábra Témazáró feladatok megoldása  

83. ábra Témazáró feladatok pontszámai  

84. ábra Az átlagértékek táblázata  


