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Bűvészmutatványt is végezhettek a jelenség alapján: Egy főzőpohár aljára helyezzetek egy 
kis edénykét (pl. szirupos gyógyszerek mellé csomagolt kis mérőpoharat), amibe töltsetek 
étolajat. Az olaj felé rétegezzetek alkoholt, amíg annak a szintje legalább 1cm-el nem ma-
gasabb, mint a kis edény magassága. Figyeltessétek meg, hogy az olaj változatlanul az 
edénykében maradt. Ígérjétek meg, hogy az olaj kimászik az edénykéből anélkül, hogy azt 
megfognátok, vagy pipettát használnátok. Ezután kezdjetek óvatosan vizet tölteni az al-
koholhoz, miközben egy üvegbotocskával kavargassátok össze az elegyet. A vizet addig 
adagoljátok, míg az olaj fel nem emelkedik a vizes alkohol elegy felszínére. 

 

2. Folyadékok felületi feszültségének tanulmányozása  
Szükséges anyagok és  eszközök:  2 lapostányér, vagy fényképészeti előhívő tál, alufólia, 

cseppentő, olló, víz, alkohol (egészségügyi szesz), mosogatószer 
 Kísérlet menete: 
Az egyik tálba vizet, a másikba alkoholt tölt-

setek. Az alufóliából vágjatok ki két kis delfin 
alakot a rajz szerint, s helyezzétek óvatosan a fo-
lyadékok felszínére. Figyeljétek meg helyzetüket. 
Ezután a cseppentővel cseppentsetek egyet a 
mosogatószerből a delfin „szemére”. Kövessétek 
a történteket. Magyarázzátok az észlelteket! 

3. Levegőben lebegő vízgolyó 
Szükséges anyagok és  eszközök: rézlapocska 

(min. 5x6cm), dörzspapír, gázégő, cseppentő,
víz 

Kísérlet menete: a rézlemez közepét  enyhén 
mélyítsétek be, majd a dörzspapírral jól dörzsöl-
jétek meg a felületét. Ezután hevítsétek fel a le-
mezt izzásig a gázlángban. A mélyedés közepére 
cseppentsetek egy csepp vizet. Figyeljétek a tör-
ténteket! A jelenséget Leydenfrost-tüneménynek 
nevezik. A jelenségek értelmezéséhez középisko-
lai fizikai ismeretekre van szükségetek. Gondoljá-
tok meg, hogy melyek ezek, s adjátok meg az 
észlelt tünemények fizikai magyarázatát! 

Máthé Enikő

Katedra 

Pedagógiai-pszichológiai kisszótár 

IV. rész 
 
Rovatunkban hat részből álló sorozatot indítottunk általános pedagógia és 

neveléslélektani fogalmak tömör meghatározására. A fogalmak ismerete mind a diákok-
nak, mind a tanároknak hasznára válhat, de mindazoknak is, akik csupán az általános mű-
veltségüket óhajtják gyarapítani. Az aktív oktatási folyamatban részt vevő diákoknak a 
metakognitív tanuláshoz nyújt segítséget, a tanároknak várhatóan a fokozati vizsgájuk elő-
készítéséhez, ugyanis a kisszótár a véglegesítő és a II. fokozati vizsga programjának alap-
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fogalmait is nagy mértékben felöleli. Az egyes címeket nem kimerítő módon tárgyaljuk, és 
más megközelítések is létezhetnek, a vizsgákhoz csak kiinduló alapot nyújthatnak. (Az ok-
tatással kapcsolatos szócikkek jórészt Falus Iván, Szivák Judit Didaktika. Comenius Bt., 
Pécs, 2004. című könyve alapján készültek.) 

 
1. oktatás – más néven didaktika, vagy az oktatás általános elmélete a neveléstudo-

mány egyik részterülete. A didaktika elnevezés a görög didaszko, didaszkein szóból 
származik, ami annyit tesz: tanítok, tanítani. A köztudatba Jan Amos Comenius 
(Komenszki) alapműve, a Didactica Magna megjelenése után (1632) került be. 

2. oktatás – „A nevelésnek azt a részét, amely főként az ismeretek elsajátítása, a mű-
veltség megszerzése, intellektuális képességek kialakítása révén járul hozzá a szemé-
lyiség fejlesztéséhez, oktatásnak nevezzük.”  

3. oktatás – módszerek – A tanár és a tanuló tevékenységformái, „az oktatási folyamat 
didaktikai feladatainak megoldására alkalmazott eljárás.” (Pedagógiai lexikon 158.) 

4. oktatás – tartalma – Információk összessége. 
5. oktatási eszközök – funkciói –  Az oktatási eszközökkel kiterjeszthetők a tanulás 

határai, elérhetetlen vagy megfigyelhetetlen jelenségek válnak tanulmányozhatóvá a 
gépek segítségével. Nagyítanak, kicsinyítenek, folyamatot lassítanak vagy gyorsítanak. 
A számítógép mint oktatási eszköz magát a tanulási folyamatot forradalmasíthatja.  

6. oktatási eszköz – minden olyan kellék, amely a tanulók érzékszerveire meghatáro-
zott ösztönzéssel hat, megkönnyítve a valóság közvetlen és közvetett megismeré-
sét. Nemzedékei: első (vizuális vagy taktilis eszközök - kép, térkép, kísérleti tárgy, 
modell, tábla), második (nyomtatott eszközök - tankönyv, ismeretterjesztő könyv, 
teszt), harmadik (auditív vagy audiovizuális eszközök – fénykép, dia, hangfelvétel, 
TV-rádió, videó, DVD, Internet), negyedik (komplex, több érzékszervre ható esz-
közök - programozott oktatás, számítógép, nyelvi labor). 

7. oktatási eszmény (l. Nevelési eszmény)
8. oktatási folyamat – Az oktatási folyamat a tanítási-tanulási tevékenység egysége, 

amelyben a tanulókkal megvalósíthatóvá válik a tanulás célja, az, hogy a tanulók el-
sajátítják a tanulás tartalmát. Az oktatási folyamat mind a tanulási órákon, mind az 
azon kívüli tevékenységeket jelenti, amelynek során az oktatás célja megvalósítható. 
Az oktatási folyamat sajátosságainak a behatárolása a filozófiai ismeretelmélet, a lo-
gika és a pszichológia segítségével történhet. 

9. oktatási folyamat – általános jellemzése – Az oktató-nevelő folyamatnak a kö-
vetkező négy alapvető kérdését különböztetjük meg: az oktatás végcéljai (oktatási 
eszmény, célok, oktatási feladatok), az oktatás tartalma, az oktatási folyamat szereplői
(nevelő és nevelődő), valamint az oktatási eszközök és stratégiák, amelyeket az oktatá-
si célok elérése érdekében vetnek be.  

10. oktatási folyamat – elemei – Az oktató-nevelő folyamat négy alapvető eleme kü-
lönböztethető meg: az oktatás végcéljai (oktatási eszmény, célok, oktatási feladatok), 
az oktatás tartalma (az információk összessége), az oktatási folyamat szereplői (nevelő és 
nevelődő), valamint az oktatási eszközök és stratégiák, amelyeket az oktatási célok el-
érése érdekében vetnek be. 

11. oktatási folyamat szereplői – alapvetően a nevelő és nevelődő, tágabb értelem-
ben tanár, diák, szülő, közeli és távoli környezet. 

12. oktatási folyamat – mozzanatai – A változatos tanítási-tanulási folyamat közös 
mozzanatai: motiválás (a tanulás pszichikus feltételeinek a biztosítása); tények, in-
formációk gyűjtése, bemutatása, közlése; az információk feldolgozása; rendszere-
zés, rögzítés; alkalmazás, gyakorlás; ellenőrzés, irányítás. 
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13. oktatási kínálat – Az oktatás tartalma, módszerei, forrásai. 
14. oktatási módszerek rendszere (taxonómiája) – A fogalmat először Comenius 

használta mint az oktatás általános módja, elvei, szervezeti formái stb. Később két-
féle felfogás alakult ki, amely más-más tartalmát emeli ki a módszereknek. Az egyik 
a Pestalozzi által képviselt irányzat, aki a gyermeki megismerésnek megfelelő okta-
tási eljárásokat dolgozta ki, és amelyeket később a reformpedagógiai irányzatok is 
felkaroltak: a gyermek érdeklődését és aktivitását kiváltó módszerek. A másik 
irányzatot Herbart képviseli, akinek az oktatási rendszerében a tanítási módok a 
fontosabbak, bár kidolgozta az alkalmazható munkaformákat is (beszélgetés, elő-
adás sb.). Követőinek elgondolásaiban is a tanítási műveletek állnak a középpont-
ban, és alárendelt szerepet játszanak az ismeretközlő eljárások. 

15. oktatási módszerek – szisztemikus (rendszer)jellege – Számos osztályozási 
rendszer létezik. A módszerek egyik osztályozási formája az oktatási folyamatban 
résztvevő személyek tevékenysége szerint történik. Beszélünk tanári munkán alapuló 
(magyarázat, előadás, bemutatás, szemléltetés), tanár-tanuló közös munkáján alapuló 
(megbeszélés, vagy kérdve-kifejtés, vita), valamint a tanulók munkáján alapuló (munka 
tankönyvvel, feladatrendszerrel, házi feladat, megfigyelés, kutató-felfedező munka, 
gyakorlati munka, csoportmunka, játék, programozott oktatás stb.) módszerekről. 

16. oktatási módszerek – vizsgálata – Az oktatási módszereknek a pedagógiai kuta-
tás tárgyát képező, az oktatási hatékonyság és a tanuló személyiségének a fejlesztése 
szempontjából történő vizsgálata.  

17. oktatási rendszer – Az oktatási rendszer adott céloknak megfelelően megszerve-
zett, kiválogatott oktatási tartalmat, az oktatási módszereket és technológiát foglalja 
magába.  

18. oktatási stratégia – A stratégia általában a cél elérésének átfogó koncepciója, 
olyan tevékenységi rendszerek megválasztása, amely a feladat optimális megoldását 
eredményez. A stratégia az oktatási folyamat rendszer jellegű szemléletét jelenti, a 
cselekvés előtt eldönti, hogy hogyan lehetséges a cselekvés. 

19. oktatási folyamat tervezése – szakaszai (lásd: célok – meghatározása és műveletesítése, 
operacionalizálása, oktatási források elemzése, oktatási stratégia kidolgozása, értékelési rendszer 
kidolgozása)

Kovács Zoltán 

 

Az utóbbi évek egyik slágerterméke a digitális fényképezőgép. Már majdnem min-
denkinek van vagy fényképezőgépbe épített, vagy szappan-tartó típusú, vagy félprofi 
stb. digitális fényképezőgépe. Apró gyerekek kattintgatnak az állatkertben osztálykirán-
dulásaik során. Turisták ezrei használják repülőgépen, városokban, megörökítve minden 
látványosságot, nevezetességet. Apukák, anyukák fényképezik nemrég született gyereke-
iket a családi fotóalbum számára, amely egyre inkább digitális formát öltve átkerül a 
könyvespolcokról és vitrinekből a számítógépbe, vagy CD-kre, DVD-kre. Az idősek 
sem zárkóznak el a digitális fényképezőgéptől, öreg bácsikák fényképezik a galambokat 
etetés közben a parkban, vagy virágjaikat a tavaszi kertben. Szóval a digitális fényképe-
zőgép divat lett, fénykorát éli. 


