
Az önálló tanulás feltételei
és lehetőségei

(Neveléstudományi kisérlet egy szolnoki
gimnáziumban)

A pedagógia együtt változik, forrong
átalakul, kísérletezik folyton változó
korunkkal. Ez természetes reagálás,
visszahatás, valamiféle válaszadás a kor
kérdéseire. Mert lehet-e változatlan pe-
dagógiával a változó társadalmi környe-
zetben előbbrelépni, haladni, lépést tar-
tani? E természetesen provokatív kér-
désre — csakis nemleges válasz lehetsé-
ges. Ezt a pedagógiai kísérletező kedvet
tükrözi. Az önálló tanulás feltételei és
lehetőségei című új kiadvány, mely az
Akadémiai Kiadónál látott napvilágot
a közelmúltban, a MTA Pedagógiai Ku-
tató Csoportjának gondozásában. A
szerzők: Bernáth József, Horváth Már-
ton, Mihály Ottó és Páldi János a szol-
noki Varga Katalin Gimnáziumban vég-
zett viszgálatok összegzésére vállalkoz-
tak.

Elméleti kiindulópontjuk az volt,
hogy a permanens nevelés koncepció-
ját úgy lehetséges felvetni, ha az iskola
megosztja a nevelés felelősségét a kü-
lönböző intézményekkel, kulturális,
művelődési, tömegkommunikációs in-
tézményekkel. „E koncepció értelmében
magát a társadalmat is úgy fogják fel,
mint egy integrált nevelési rendszert",
állapítják meg. A permanens nevelést,
mint rendszert, tekintették, melynek
középpontjában bizonyos személyiség-
formálás áll, összefüggésben az önálló
tanulást elősegítő sajátosságokat: rugal-
masság a tanulásban és a tanításban, a
tanulók előtt különböző választási le-
hetőségek álljanak, demokratikus szel-
lem alakuljon ki a tanulási-tanítási
kapcsolatban stb. Az elméleti vonatko-
zásokat, a kutatás szempontjait világo-
san összefoglaló fejezetek után a kötet-
ben kirajzolódik előttünk a Varga Ka-
talin Gimnáziumban végzett munka,
kísérlet a maga összetettségében. Rö-
viden áttekinthetjük a környezet, Szol-
nok város általános és művelődési sajá-
tosságait. Majd konkrétan a gimná-
zium anyagi, tárgyi, személyi feltételeit
foglalják össze, mint egy különös „lel-
tárban". Megismerjük a tanárokat —
általában —, a gimnáziumi képzés prob-
lémáit. Aztán a fakultatív oktatás le-
hetőségeire tekintünk. Majd mérlegre

teszik a gimnázium munkáját, külön-
böző szempontok szerint megvizsgálják,
hogy mennyiben felelnek meg az egyes
felmérések alapján. Az iskolavezetés
szerepe hogyan alakult, milyen a tanu-
lói attitűd, a negyedikesek hogyan véle-
kednek az iskoláról és önmagukról, a
tanárok milyen jellegzetes vonásait fi-
gyelhetjük meg pl. a Leary-féle teszt
alapján stb.

Az önálló tanulás kérdéskörét szá-
mos nézőpontból lehet megvizsgálnunk
e munka alapján. Most főleg egy szem-
pontra szűkítsük figyelmünket, miként
alakult a tanítási folyamatban a taná-
rok és a tanulók kapcsolata. Ezt tükrö-
zi az a felmérés, mely a tanárok ta-
nítási módszerét összegzi a tanulók vé-
leménye alapján. Pl. az első kérdés ez
volt: „Bátorítanak, ösztönöznek-e a ta-
nárok önálló tanulásra? Hogyan, milyen
formában, milyen alkalmakkor?" A
válasz ez volt: 45-en igen gyakrant
mondtak, 6-an pedig ezt ritkán vették
észre. A kérdésekből az derül ki. hogy
a tanárok kérdésfeltevésére, gondolkod-
tatására, egyéni munkára serkentésére,
logikai készségére fejlesztésére stb. vol-
tak kíváncsiak. Természetesen minden
felmérés tanulságos. A könyv betűi
azonban csak számokat, kérdéseket, vá-
laszokat, teszteket tartalmaznak, me-
lyek mögött nekünk, olyasóknak meg
kell ereznünk az élő embereket, a min-
den nap izguló, tanuló diákot és a sok
munkájával küszködő tanárt. Hiszen
végtelenül fontos az, hogy miként ta-
nul, milyen módszerrel, hogyan érté-
keli önmagát a diák, milyenek a tan-
könvvei stb. Hogyan használják ki a
kulturális lehetőségeket, milyen a ta-
nulók felvételi aránya? Majd a könyv
végén a szerzők összefoglalják az ön-
álló tanulás helyzetét a gimnáziumban,
(„leglényegesebbnek látszik náluk az
egészséges elégedetlenség, a kockázat-
vállalási készség, stb."), a segítő és a
hátráltató körülményeket (pl. a tan-
tervek túlzsúfoltak). A kötet végén a
vizsgálat dokumentumai olvashatók, pl.
n/. nttitüdkérdőív.

Érdeklődéssel olvastam a könyvet,
hisz én is gimnáziumban tanítok. An-
nál is inkább, mert az önálló tanulás-
sal kapcsolatban „ötletességet kívánó
feladatokat" elvi megoldásokat rögzít
— hasznos a gyakorló pedagógusnak is.
(Akadémiai Kiadó. 1981.)
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