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Cynolter Erzsébet: 

Gondolatok az oktatás korszerűsítéséről 

és a programozott oktatásról • ••••••••••••••••••••••••••A 

Tudományos és tschnikai forradalom kezdetén vagyunk, 
az atom, az tfrkutetás és a kibernetika korszekáben. Ebből 
következik, hogy állandóan növekszik, halmozódik az isme-
retanyag, az információ mennyisége, ez oktatás időtartama 
pedig lényegében állandó mered, vagy valamelyest csökken. 

A tudományok rohemos növekedése közvetlenül és igen 
negy mértékben befolyásolje az iskolai munka egészét az 
egész világon. 

A tanuló számára ma tízszer annyi ismeret áll rendel-
kezésre, mint amennyiről szüleik egyáltalán hallottek. 

"A természettudósok és mérnökök ismeretanyagának fele-
zési ideje közel jár a tíz évhez. Fele annak, amit tanultak 
egy évtizeden belül elavul, és fele annak, amire tíz év múl-
va szükségük lesz, ma még hozzáférhetetlen." /Ádám György 
idézte e Kortárs 1967. áprilisi számában./ 

Ma, de különöaen a jövőben az emberek tekintélyes része 
arra kényszerül, hogy életében legalább kétszer legyen képes 
szakmát tanulni. 

Ezeket a megállapításokét szinte vég nélkül lehetne so-
rolni. Ezek e tények indokolják ez oktetási-nevelési rendsze-
rünk korszerűsítésének keresését. 

I t t a k o r s z e r u matematika-oktatásról szeretnék néhány 
gondoletot közölni, ezon törekvésből, amely alapjaiban vál-
toztat je meg a tananyagot és tanítási módszert, figyelembe 
véve azokét ez eredményeket, amelyeket a matematikában, peda-
gógiában az utóbbi időben elértek. 
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A ko rszeru oktatáe tehét tartalmi és módszertani korsze-
rűsítést jelent. Csak úgy lshetsógss megtanítani, megtanulni 
az új tantervi anyagot eredményeeen, a hagyományoe oktatással 
azonos óraszámban. Hogy milyen pedagógiai módszereket nevezünk 
korszsrunek az oktatás gyakorlatában, a múlt számban msgjslsnt 
cikkemben részlstsssn kitértem. Fő jellemzője: nagyobb hatás-
fokú, adott közösségben eredményessbb a hagyományosnál. 

Most a programozott oktatásról kívánok szólni részleteseb-
bsn - mivel erre témára az említett cikkemben nem tértem ki -
e kapcsolatáról a többi új, korszsru módszerrel. 
A programozott oktatás is srsdményssen alkalmazható a matema-
tika - és más szaktárgyak tanításában, főlsg ott, ahol az 
anyag bsfsjezett témakört alkot; s széles lshstőségst nyújt a 
tanulók differenciált foglalkoztatására is. 
A programozott oktatás alkalmazásé nem sgystlsn tanítási órára 
hansm a tanítási órák sgész folyamatára vonatkozik. 
Mindsn sorozatban következetesen alkalmaznunk kell az oktatási 
folyamat következő elemeit: 

- előadás 
-önálló tanulás könyvből 
- beszámoló 
-laboratóriumi munkák /szükség szsrint/ 
-zárófoglalkozás /szeminárium/ 

fczek az elemek elválaszthatatlanul összsfüggnsk, és együttesen 
biztosítják a tananyag hatékony elsajátítását. 

Az slőadás anyagának kiválasztása eléggé bonyolult. 
Fontos, hogy a soron kövstksző előadás hallgatói az előző 
oktatási témakör anyagát teljesen elsajátítsák. Hasznos erről 
beszámoltatással meggyőződni. így sz oktatási folyamat egész 
korábbi menete előkészíti az újabb slőadások anyagának msgér-
tését. 
Tehát: a hallgatóknak tudniuk kell azt a korábbi anyagot, 
amelynek tudásán az új előadás alapul. Az előadássorozatokat 
erre a föltételezésre kell alapozni. 



Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy az előadások száma 
nem lehet magas, az egész oktatási időnsk csak kis százaléka* 
Az előadásnak összs kell kapcsolni az önálló tanulással feldol-
gozandó anyagot az előző anyaggal. Ki kell emelnie az összefüg-
géseket a tanulmányozott rendszer alapelemei között, és hang-
súlyoznia kell mind a rendszer egészénsk mind a rendszerelemek-
nek alapvető jellemzőit. 

Ugy kell felépíteni, hogy utmutatást adjon az önálló tanulás-
hoz. Ezért csak a legszakképzettebb, az előadás módszertanához 
jól értő tanár munkája eredményes. 
Az előadás kihasználja az érzelmi hatás lehetőségeit. Szemlél-
tetőeszközök, Írásvetítő, hurokfilmek mind segítik az előadó 
munkáj át. 
Ónálló munka mind az órákon, mind az órákon kívül folyik. Az 
órákon a tanár irányít, órákon kívül vázlatok, jegyzetek, köny-
vek segítik a hallgatót önálló munkájában. 
Rá kell nevelni hallgatóinkat az önellenőrzésre. Ennek egyik 
módja - nem a legszerencsésebb - a példatárakban megadni 
a helyes eredményt, helyes választ. 
Lehetséges, hogy minden feladatra nem egy, hanem több eredményt 
adunk meg. Ezek között hibás válaszok, eredmények is szerepel-
nek; jó, hatásos, ha azek nem térnek el túlságosan a helyes 
megoldástól. Célszerű a helytelen válaszok között azokat a ti-
pikus hibákat szerepeltetni, amelyeket tapasztalatunk szerint 
leggyakrabban követnek el hallgatóink. A hallgatóknak kell dön-
teni, melyik megoldás a helyes. Ez a kiválasztó módszer. 
Olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy a hallgatót kény-
szerítsük a feladat önálló megoldására, s csak ez után haeon-
lítsa össze a megoldását a feltüntetett lehetőségekkel. Bizto-
sítani kell, hogy minden tanuló önállóan dolgozzon, ne másol-
jon a szomszédjáról. A tanulókkal meg kell értetnünk, hogy 
nem ellenőrizni akarjuk őket, hanem tanítani. Ez egy tanulási 
lehetőség a számára, egész munkája a soron következő beszámoló. 
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vagy vizsga szolgálatában áll* Célszerű azért mégis a szomszé-
doknak más-más feladatot adni, hogy Önkéntelenül se zavarják 
egymást. 
Fontos, hogy a most készülő könyvek programozásra felhasználha-
tók legyenek, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy a hallga-
tó rsngsteg időt pazarolhat a tankönyvben lévő értelmetlen, 
vagy pontatlan megefogalmazáeú mondatok megfejtésére* Az ilye-
neket a minimumra kell ceökkentenünk • Olyannak kell lennie a 
könyvnek, jegyzetnek, hogy hallgatóink tudjanak belőle önálló-
an tanulni* Alkalmas legyen Iskolán kívüli, tanári irányítás 
nélküli önálló tanulásra is. Minimális idő alatt, kis fáradtság-
gal, maximális tartóssággal tudják belőle elsajátítani az anya-
got, vagy annak sgyes részeit, érdeklődésük a tárgy iránt ne 
gyengüljön a tanulás folyamán, sőt keltss fel érdsklődésükst 
adott tudományban fslmsrülő sgyss kérdések önálló msgoldása 
iránt is. 
Az anyag kifsjtésének rendje az előadáson vagy a csoportos 
foglalkozáson általában altér a tankönyvtől még akkor i6, ha 
próbálunk ragaszkodni a tankönyv menetéhez. Ezért célszerű 
eleve olyan szövsgrészskst elhelyezni a könyvbe, amelyek nem 
előadás, hanem önálló fsldolgozás formájában ksrülnek feldol-
gozásra. Egy-egy fejezethez megfelelő számú ellenőrző gyakorlat-
sort célszsru biztosítani. Egy nagy fsjszst lezárása után 
zárthelyi dolgozat beiktatásával meggyőződhetünk az anyag elsa-
játításának mértékéről. 
Oó lenne megvalósítani, hogy a tanulók csak akkor kezdhesss-
nek új fejezet tanulásához, ha az slőzőtsiksrsssn elsajátítot-
ták. A beszámoló célja, hogy ellenőrizzük a hallgatót, hogy 
eredményesen saját ltotta-s sl az anyagot és alkalmas-e a kö-
vetkező ciklus tanulására? 
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Vizsgáljuk most a csoportmunka és a programozott oktatás 
módszereit együttesen . 

Mindkét módszer esetén a tanár közvetlen irányítását in-
direkt vezetéssel cseréli fel. Egyik esetben a program irá-
nyítja a tanuló szellemi tevékenységét, a másik esetben a 
munkalap tölti be ezt a szerepet* 
Lényeges különbségf hogy a programozott oktatásban a tanuló 
teljesen önállóan oldja meg a feladatot, csoportmunka esetén 
pedig kollektiven. 
A programok készítésénél tekintettel kell lenni a tanulók ér-
telmi képességének eltérő voltára. Egy témán belül minimális, 
közepes és magasabb követelményeket lehet és kell támasztani. 
A mindenki számára "kötelező- -alapfeladatokon- kívül sokszor 
vannak kiegész ítő. ajánlott anyagok, amelyek az alapok bőví-
tését, az anyag mélyítését teszik lehetővé. 
A tananyagot részekre kell tagolni, ki kell emelni s tantárgy 
alapvető fogalmait, összefüggéseit. A tananyagot ennek meg-
felelően kell csoportosítani, tömöríteni a leglényegesebb fo-
galmak köré. 
Minden témát számos elemi feladatra kell felbontani, ezek meg-
oldása lehetővé teszi az ismeretek fokozatos elsajátítását. 
A tanulók a téma egészével foglalkoznak, nem úgy, mint a cso-
portmunkában, ahol a tanulók rendszerint csak egy-egy részlet-
tel foglalkoznak, az összkép csak a csoportbeszámoló órán ala-
kul ki, csak akkor látják az egészet. Igy ott előfordulhat, 
hogy egyes részek erősebb, mások halványabb megvilágítást kap-
nak. A programozott oktatás másik nagy előnye, hogy ez anyag 
elsajátításának idejét megrövidíti, míg a csoportmunka időigé-
nyes foglalkozás) és tanár szempontjából is igen munkaigényes 
foglalkozási forma. Nagyon sok időt ós energiabefektetést igé-
nyeli munkafeladatok összeállítása, elkészítése, segédanyagok 
gyűjtése stb. 
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Míg a feledatlap a csoportmunka nélkülözhetetlen eszköze, a 
programozott oktatásnak egyik sajátos formája: a tanulói rész-
feladat megoldására szolgáló rövid feladatsor , tanulás prog-
ram. Ezek jó összeállítása a siker titka. 
A hagyományos tanításban használatos feladatlapok többsége 
csak számonkérésre szolgált. A fejlődés útja éppen az, hogy 
olyan feladatlapokat szerkesszünk, amelyek a tanulók ismeret-
szerzéséhez vezető, önálló, aktív munkalehetőségeit, feltéte-
leit is lehetővé teszik. 
Az ilyen feladatlapok egy-egy feladatsorozatot tartalmaznak, 
ezek kidolgozásával, megoldásával tapasztalatot gyűjthetnek 
egy-egy új fogalom felismeréséhez, megértéséhez. Oól összeállí-
tott feladatlap segítségével elérhetjük, hogy az új fogalom be-
vezetése a tanulók számára természetessé válik, szinte maguktól 
ismerik fel az új összefüggéseket, törvényszerüségeket. Ezért 
néhány alkalommal a feladatlapokon közlések is szerepelhetnek. 
Gyakran van szükség az ismeretek gyakorlására szolgáló feladat* 
lapokra. Ezeken egy-egy új fogalommal, tétellel kapcsolatos kér-
désekkel foglalkozunk. Fontos követelmény: ezek fokozatossan 
nehezedő, de amellett változatos, érdekes feladatok, kérdések 
legyenek. A problémát több oldalról közelítsék meg, mélyítsék 
el. 
A feladatlapokat jól felhasználhatjuk ismétlések során, rend- . 
szerezhetjük velük egy-egy nagyobb témakör anyagát. 
Nagy jelentősége van a megoldások ellenőrzésének, a tapasztala-
tok megbeszélésének, rögzítésének, a hibák tisztázásának. 
Ezért a feladatlapokat gyakran át kell rendeznünk. A közös mun-
ka, a megoldások megbeszélése, a tapasztalatok leszűrése, ösz-
szegezése igen jó alkalom a tanulók kifejezőkészségének fejlesz-
tésére i 9 . 
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A programozott oktatási módszer alkalmazásának egyik 
alapvető feltételes a programozott oktatásra alkalmas 
tankönyv. Mivel a nálunk használatban lévő tankönyv 
nem ilyen célra készült, így nálunk a programozott ok-
tatás legalább részbeni alkalmazása is komoly erőfeszí-
tést igényel. 


