BERNOLÁK tJ'A

A korszerű szemléltetés a hitoktatásban
hangsúblyal sokszor hangoznak el jogos kérdések, ha egy mai iskolai
óra menetét fdgyeljük. A világ minden pedagógusát foglalkoztatja az a tény, hogy
egyre nagyobb feszültség - sőt élesedő ellentét - támad az iskolai oktatás és a
kor szükségleteí között. A tegnaptól örökölt pedagógiával nem lehet a holnapra
Ielkészíteni a ma iskolába járó generáclót (1). Ez a megállapítás nemcsak a profán ismeretek világára érvényes, hdszen minden oktató-nevelő munka az egész
személviség formálását célozza, abban pedig nem hanyagolható el a' vallásos
érzék kiművelése sem. A Directorium Catechistícum Generale 1971 (a továbbiakban DCG) is kijelöli az elérendő célt, hogy "a helyi körülményeknek megfelelően . " arra keH törekedni, hogy a felnőttek hite érettebbé válj on, hogy a keresztény tanítás eljusson a tudós és a dolgozó rétegekhez egyaránt, hogy a keresztények jelenlétének hatása legyen a társadalmi átalakulásra." A bitoktatók
számára pedig eat a feladatot tŰZIÍ ki: "A tudásnak úgy kell a katekéta birtokában lenni, hogy ne csak az evangélíumot tudja továbbadni, hanern növendékeit
képessé tudja tenni arra, hogy a hitükhöz mérve tudják értékelni a világ dolgait" (DCG 112).
Különböző

A . korseerű pedagógiai módszerek megalkotásában segít a pszichológta. amely
megiálrIá.pítja a tanulás lélektani tényezőít, Az oktatáselmélet alapján megismerhetjük a fogalomalkotás. a problémamegoldó gondolkodás és a készségfejlesztés
célravezető eljárásait. A technika pedig új
eszközöket hozott létre, amelyeket
"a . tanulás ösztönző s segítő kelíékeímek kell tekintenünk, nem csupán az eredményes tanítás közben, főleg szemféltetés Céljából igényibe vett felszerelési tárgyaknak" (2). A maii pedagógíéban a szemléstetés "nemcsak korszerű eszközöket
jelent, hanem a korszerű szemléltetésmóddal együtt a tantalom. a szervezetí
formák és az alkalmazott módszerek..., vagyis a nevelési eszközrendszer egészének modern 'értelmezését és praxisát" (3).
A szemléltetés tudatos alkalmazása a felviiá!?JOOodás korában kezdődött el.
Elvetették a tekintélyelvet. és a tapasztalatra épülő ismeretszérzést alapozták
meg elméletben ésgyakodatbain egyaránt. Az érzékelésen keresztül akarták az
értelmet f'ej1eszteni. Pestalozzí is az érzéki szemléletet. a megfigvelést tette az
Ismeretszérzés alapjává. Tétele máig érvényes: "A meg,fi,gyelésnek aközelivel,
a legegyszerűbbel kell kezdődníe, Az egyszerű dolgok rnegfagyelését be kell fejezní és rendezra kell, mielőtt a fokozatosság és rendszeresség alapján a távolíra, a bonyolultra téménk vrá'' (4), Ezek. a helyes törekvések megakadtak Herbart
gondolati rendszerességre építő pedagógíaí rnunkásságában. Követői elhanyagolták a szernléltetéet, csupán rkiiegés:zítő, demonstratív szerepet szántak neki. A
szemléltetésre épülő módszertan a XX. s:zJáJzad elején tört ismét utalt magának,
s fokozatosan kialakult a ma is igaznak tartott elv: nem múlhat el óra szemleltetés nébkül. A szemléltetést hasznéílták a fogralomalkotás segítségére és a szubjektiv érdeklődés fölkeltésére is. "Klasszikus" Iormá! is kialakultak: a verbális
a vrzuálís, majd az akusztikai formák. Közvetden szemléltetésről l:>es:Zlélteik, ha
magukat a tárgyakat, folyamatokat mutatták be a növendékeknek; közvetett
Iormákróí, ha képek, rajzok, maikettek stb. közvetítésével jelenítették meg' a
valóságot. A bemutatás lehetősége í,gy bővült, újdonsága fölkeltette a tanulők
érdeklődését, valójában azonban nem történt semmi új, a hagyományos módon
használták fel az új szemléltető eszközöket is.
A szemféltetés az új pedagógíeí szemleletben kapott merőben új szerepet.
Napjaink pedagógiája nem a tanár tsmeretközíését tartja legfentosabbnak a tanulásban, hanem a tanulők öntevékeny ismeretszerzését, a pedagógus tervszerű
Irányításával. A növendék így maga ís részévé válak az ismeretszérzés folyamatának. "Napjainkban a tanulésnak az az éntelmezése teljesen elavult, hogy
a gyermek ül és frigyel. Korszerűnek ugyanis csak az a tanítási óra mondható,
amelyben a tanuló: analizál, szi.Jllitetim1. problémát lát, problémát old meg, összehascnlít, kűlönbséget tesz, tanulságot állapít meg, következtet. bizonvét, cáfol,
vagyis: tanul" (5). Ehhez szükséges a komplex tanítási környezet, amely magá-

631

ban foglalja míndazokat az eszközöket, amelyek lehetövé te5"1ik a
hQgy il~ybevételükkel önállóan. egyéntleg is tanu~ihassOn.

tanulónak.

Kozma KaJtalÍirl a mai tanítátSit szembeáJlaítja a rélti imlere1lköz1é6-cenrtlI'lilku.
tanítással, ahol a. betanított törvényszerűségeket; megoídásí formákat ~lIIkoro1tat
ták, és a gyennektől nem vártak mást. csak aaJkalma2lkodást: ..A már jelenleg
is feldolgomatJatla.nnaJk tűnő és a jövőben egyre fokozottabb mértékben felduzzadó íntormácíótömeggel szemben tehete1llenül áll az ernber. Aki az iskolában csak
alkalmazkodInd tanul, az nem kJéPes önálló szellemi tá,jékoWdásra, an-a, hogy saját elgondolásai alapján válas.s:zalct és alkalmazza azokat az eljárásokat, ameIyekre a míndennapí munikáj,ában seüksége van. A jövő emberének az ismeretek
aJlkaimazására is képessé ke1:l Vla1nia" (6).
Asremléltető eszk.ÖIr.6k tehát "nemcsak' segédletsk, hanem médiumok, amelyek
az önálló isrneretszerzést, gyakran az önellenőrzést is lehetővé teszik" (7).
Ha a szemléltetést valóban a rnodern didaktika eseközeként kezeljük. akkor
felhasmáJáSlát a tanítás-tanulás folyamatában kelí beállttaní. Brnmner (8) a tanulást három részre osztja: illllformácLós=7Jés, transzformáció és kiértékelés.
Ezt a feloomást tesszük rní is vdzsgálódásunk alapjának.
1. Az ismeretszerzés (információ): "A 6-10 éves gyermekek gondolkodása kép-

szerű, cselekvö-érzékelői jellegű. "

inkább rámutat a dolgokra, rnint leírja" (9). A
transzcendencia írántí vérzéket is a kisgyermek lkörnyezetéből, konkrét tapas.ztalatvilá~ból kiindulva kellltialakítani.. HiitolktaJtásunkban is a közvetlen szemléleere
kell alapoznunk. Ezért alkalmazzuk gyakran a vizuális bemutatási módszert, irányított megfígyeléssel.

"A kísískoláscíc szívesen kísérleteznek, gyűjtögetnék, rendezgetnek. Erekkel a
játékos megoldásokkal tanulnak meg cselekvően an.aI1imLnii. A valóság megtapasztalása közben teszi meg az első lépéseket a 5fdJ ígja'lJi értelmében vett gondolkodás felé. A fogalmak kia:lakítását is a tárgyak kü:1ső [ellegzetességeí határozzák
meg" (10). Gyújtessünk velük képeket, az eddig tárgyalt.. bemutatott ismeretekhez
fotókat. A rendezgetés, megbeszélés kOOben,' a közvetden tapasztalati anyag _pján képesek lesznek , meglátau az okozati összefüggéseket, ítéletet alkotnak és
következtetnek, A 8-9 évesek fejletebb gondolkodási szintjén hasondó szerepet
töltenek be a szerrtírásí történetek. Nagy jelentősége van itt a falíképnek, modellnek, makettnek. és a szómag.yarámtot helyettesítő "életes" diaképeknek. A
10-14 éveseknél továbbfejleszthetjük a szernléltetést verbális és aJkusztilmi elernekkel. A vdzuál ís kés2Jletet szkémával, diagrammal, 1JéI'k.éppel egészíthetjük ki.
Szemlélaetésünk. a felsorolásban is látható - ebben a fázlisban hagyományOS,
demonstratív jel1egű.
2. A transzformáció "az ismeretek átalakítása új felada:tolk megoldására'' (Brunner). Ebben a flá:2li:sban megy végbe a gondolati feldolgozás, az emlékezetbe vésés
és a megísmert fogalmak alkalmazása, Összetett folyamat, ezért a szemlél,tetéstő1
is sokrétűbb, a logdkai részterületeknek megfelelő eljárást kíván. A hagyományos
szemléltetésí formákat itt máz- funkciójukban más mínőségben használjuk föl:
a tanulők öntevékeny ísmeretszerzésére. Ezért is beszéll ünk cselekvő. aktív szemléltetésröl., amely a gondolkodási műveleteket, a problémamegoldást segíti elő
konkl'ét képi, akuszti,k.ai vagy verbális anyag'gJaJi.
A 6-10 évesek kedvelt appliJkációs figuráit most más dida.l{,tikai szituácíóban hasanáljuk: a felolvasott, haJlQo·tt történetet modelűek segítségével a gyermekek
helyezik a mágneses táblára, míközben !ismétl!Lk alm, elemzik egyes részleteít, A
képekkel játszva a tanuló gondolati műveleteket végez: fölismer, elrendez, kapcsol, áilltialánosít, eil,vonatkoz,tat, megfogalmaz, A hdtparancsolatok esetében iB
egy-egy képpel indítj uk el a témák megbeszélését, majd a resz.tvevók indaktív
va.gy deduktív módonelememek, értelmemek, végül a közös munka alapján
megalkotják a SI2'lÍJl1tézi81t. Aztán a megállapttást, más szítuáeíóba helyezve, málI
szemléleti síkon mutatjuk be, vagy fordítva (például a megelőzően képi anyagot most szövegben). Színezhetjük az eljárást akuszti.kad elemekkel. megelevenítéssel, rög-tönzött gyermeki jelenetekkel. Ezekkel újabb ÖBSzefüggések meglátását
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indítj uk el. A fogalomkört egyre szélesebbre bővítjük. s közben a részismeretek
rendszerre alakulnak.
A 10-14 éveseknél még tágabbak a lehetőségek. A "B~1ső szernléltetésnek két
fajtáját alkalmazhatjuk: szemdéltethetünk irodalrní alkotást irodalmi alkotással
úgy, hogy két szentirásí részletet dolgozunk össze, vagy líraí. epikai alkotással
vetjük össze a szentírásí szövegst. "Ez a megoldás lehet problérnaelőkészítő, helyzetmagyarázó. valami fontos utalás vagy összehasonlító elemzés tárgva, egyéni
feladat alapja, de szárihatunk nekí szjntetizáló szerepet vagy érzelmi motíváclót
is" (ll). Másik megoldási forma a képelemzés. amely igen jól bevált eszköze a
tizenévesek hitre nevelésének. Ilyenkor például bíblikus képeket vetünk össze
"eletes" fotókkal, vagy a Iíturgíűcus ismeretek elsajátításában hasznositjuk. "Az
ilyen eszközöket eísösorban úgy alkalmazznrk, mínt dokumentumokat. amelyek
tá:rgy'i elemekkel gazdagítják a hitoktatásunkat" (DCG 122).
Ezeknek a feladatoknak a megoldása természetesen az egész közösséa, a tanulócsoport együttes és aktív részvételét kívánja. meg. Ezért a kreanvitást, az
egyéni alkotókedvet, ötletességet is megkívánó kreatív va,!{y konstruktiv szemleltetesnek is nevezzük.

3. Az értékelés az ísmeretszerzésí folyamat 'oefejező része. A modem nevelésés oktatáselmélet az alkalmazott tudást jelöli meg a tanítás-tanulás ,yégcél,jának.
Az ismeretek alkalmazhatósága gyakran a bemutatásnál és rögzítésnél már felhasznált szemléltetésí anyagon keresztül is mérhető, A feldolgozás menetében
használt képanyag "vis.szajátsZ1ásával" vagy variációs formáinak bemutatásával
feliidézhetjük - gyermeki elmondásban
a történetet. megmagyaráztathatjuk
asszociatív mondanívalóját, kár akathatjuk fi~w'ákkal a hallott eseményt. az idő
szalagra felrakathatjuk a korszakot. a hozzá tartozó neveket. eseményeket. öszszerendeztethetjük a logikai kárévákat stb.
Az eddig elmondottak mind ClSIaIk az értelmi munkát segítő szemléltetéssel foglalkoztak, pedig az oktató-nevélőmunka terülelte kiterjed az érzelmi és az esztétikai síkra is. Ha meggondoljuk, hogy míndíg a· teljes személY'i'sié~e. komplex
módon kell hatmunk, akkor beláthatjuk; hogy az érzelmí és az esztétikai nevelés
is szerves része az értelmi munkának, s igy szemléltetésünk is egyszerre szolgálja
mínrí a három területet. Pontosan ez a "kompiex-szemlé1teté5". ami az eddig
leírt szemléltetés mánden fajtájáVla~ megoldható. Hiszen nemcsak informálunk a
bemutaltott ~é:ppel, tárggyal. zenével, szöveggel, hanem érzelmeket is keltünk.
ami nélkülözhetetlen a vallási élmény kíadakításához, "az érzékenység és a képzeletvilág helyes neveléséhez. Hyenkor a: szépség és a Lélek megmozgatásának
kell előtérbe kerülnie" (DCG 122). Hogy ezt elérhessük, ügyelnünk kell arra,
hogy adjunk időt a gyermekeimeik a benyomások hatásának kibomlásához: a rácsodálkozás, a felismerés öröme átjárhassa lelküket, ,kj'bofiltJa:kozhaISSOltl a SpOIltán, majd a tudatosított és elmélyült érzelem, s azt sajátjukként alakíthassák
tovább. Ezért ne a hitoktató magyarázzon. érteímezzen míndíg, hanem hlUtyjon teret agyeamekek megnyilatkozásaénak is. Míndezek megvalósításához ,,.gondoskodní kell a konkrét körülményeknek megfelelő eszközök gyártásáról és megválasztásáról, a katekétákat pedig ki keíd képezni használatukra" (DC G 122).
Atmeneti időben mindig nehéz pedagógusnak, lli:wktatónak lenni! ..Bizony
a kezdeményezések néha kelíemetlenségekei és vátákat szülnek állapítja meg
bölcsen a Directorium (107). Elsősorban azon kell fáradozni. hogy világossá
váljék kinek-kdnek a felelőssége a katekézis il'ánt... Az egész kereszténv közösség felelősségérzetét kell megmozgatní. Ezért törődni kell avval, hogy az egész
közösség rádöbbenjen feladatára: jelévé kell válnia Isten bölcsességének. és szeretetének, amely Krisztusban nyilatkoeík meg nekünk."
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633

