
A KP�SZERÜ ELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 

TEMPFLI MÁRIA 

Az oktató-nervelő munka kor:szerüsHJési törekNés!=i n.emQSa):). a t�ní
tási óra egészére irányulnak, hanem annak egye;s kisebb egységeire is, 
így külön a számonikiérésre is. Ezeknek a törekvéseiknek fel kell számo'l
niok azt az ellentmondást, hogy sok mindea-e kivánjuk nevelni a tanu�ó
kat, hogy egyre inkább a valóban soko[daiiÚ személyiség ldfejlesztésé:re 
törekszünk, ugyanakko'!' a nervelési sZJámonkérés, az elbírálás, az érté
kelés szempontjai rendkivül egyoldlaluak, főleg az ér;te1m�, s ezen belül 

is az emlekezeti teljesítményekre lror}á'tozód�ak. 

Igen fontos felardalt tehát a sokoildaLú nevel�snek megfelelő soJml
dal ú ért�ke lés ki bon takozt1aiása. Ki keH .küszöbölnün:k annak a lehető
ségét, hogy a tanrullók ismerete.i hézago'S'ak maradjanak éppen a számí
táson alapuló rendsze�telen felklészüiélsük mialtlt, ösztönöznünk kell a 
tanulókat a rendszeres munkéra, ez pedig osakis wgy érhető el, ha bizto
sítani tudjuk az állandó, gyalkori ellenő:rzést. De hogYiéin lehet biztositani 

heti 2 órás tantárgy keretében, 30-40-es léltsZiámú osZibályban a gyakori 
ellenőrzést ? Semmi esetre sem a régi ktla1sszikus eUenőr21ési módszerrei, 
amely kimerítő, hosszantartó v.izsgáztatással, nagy allapossággal őrzi ellen 

a tanuiló hé21agos, em1ékezés'i tel}esftJményrie arlrapozó i:smtereteit. Szük
ségszerű tehát a régi, a kollokviumokra emlékeztető s7Jámon�érési mód 
korszerüsítése, mely biztosítani tudja a tanuilék teljesitmény.illépes tu

dásának elérésé1t. 

A korszerű módszerekhez vezető alapozó munkát az e}vek üsztá

zás{mé'Jl kell kezdenünk. Az elvi kérd·ések sorában pedig a legfontosabb : 

melyel-:: az ismeretek ellenőrzésének didaktikai funkciói, azaz mi:lyen cél 

317 



megvalósítúsát is szolgálja az ellenőrzés ? A módszertani szakirodalom 
szerinl az ellenőrzés első funkciója az, hogy biztosítsa a tanulók isme
retei és készségei színvomvllának feltár.ás·á:t, tá:Dgyilagos elbírMását és 
érdemjeggyel történő értékelését. Ez az elbirá'J.Jás ne legyen ítélkezés, 
vagyis mmak bizonyítása, hogy mit nem tud a tanuló. 

A nevelő funkciójú éntékelés nem a hilbák keresését állítja a köz�p
pontba. Nem azt .k:Juta:tja elsősorban, hogy mit nem tud a tanuló, hanem 
azt, hogy mit tud, nem azt, hogy mil'le nem képes, hanem azlt, hogy mire 
képes. 

Az. ellenőrzés második funkciója, hogy a tanárnak értékelnie kell 
saját munkájrát, meg kell állapítania, hogy _az eredményesség emelése 

milyen további eljárások alka1mazásá,t körveteli meg tőle. Ha egy-egy 
fogalom megha:tározásá't, egy-egy jelenség leírását soroztatosan azonos 
hibákkal halljuk V'issza tanítványainkitól, felmerül-e bennünk a gyanú, 
hogy ennek oka a tanári magyarázatban is lehet ? Mi is tévedhetünk, 
rni is elfelejthetünk Vlailamit megmagyarázni, alarpo�ahban kifejteni. Hi

bázhatunk a feldo,lgozás módszenével, súlyponrtozásráva'l.. Ez arra figyel
meztet bennünket, hogy óráról órára szükséges a tanári önkontrol is. 
Ha szembe tudunk nézni tanári munkánk fogyatélwsságával, akkor .sze

rényebbek, feleletet elhírálő magatartásunkban igaZJságosalbbak, ember

ségesebbek 1e1Szünk. Ez nem azt jelenti, hogy elnézőrbbek, igényteleneb
bek legyünk, hanem az önklontrol tükrében mindl�ét fél teljesítményét 
mér legelőerr igazságosatbbak 

Az e llenőr:zJés egy másik funkciója az, hogy rendszeres munkára 
ösztönöne a tanulókat, hogy képeS'ségeik teljes kifejtésével törel\Jedjenek 

a szüks�ges ismeretek minél alaposabb e'lsajátírtáJs!ára. Ez az a funkció, 
amelynek érvényesülését csakis a számonkérési eljárások korszerűsítésé
vel lehet biztosítani. A tanulóknak rendszeres munkára való ösz1tönzési 
szándékom késztetett arra, hogy az 1969170-es tanév II. évharmadában 
a VII. C. osztályban kí�érletezzem új fele'ltetési és osztályozási eljárá
sokkal. Ezekről az eljái'áJsokról, s főleg eredményeiikről szer.etnék számot 
adni az alábbiakban. 

Abból az elgondolásból kiindulva, hogy a kü!Jönböző nehézségű 

anyagrészek, az összefog'laló kérdések és a topog�áfiai ismeretek stb. 
ellenőrzése más-más te[jesítést :igényel a tanulók:Jtól, s hogy kizárjram 
annak lehetőségét, hogy egy tanuló mindig csak összefoglarásból, vagy 
csak írásban, esetleg csak új leck!ébő'l feleljen, beveze1ttem az ún. réteg
fclelte:tést és az ezzel járó differenciált osztályozást. 

Ez biztosítja az ellenőrzés sokoldalúságát, a tanulók teljesítmény

képes tuc!ásának foko:zlását. 
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Mit jelent a· rétegfeleltetés? 
' .  

i\z ellenőrzés során egy-egy tanuló ismereteinek más -más rétegét 

ellenőrzőm terv szerinlt. Egyik alkalommal a :banuló 'bérképi tájékozott
ságáról szerzek információt, másik esetben az a1apfogalmak szilárdságát 

fe lm erő kérdést teszek . fel, rúirmadsz.or az írásbeli kifejező készséget és 
a lényeglátást mérem fel, negyedszer az új anyagban v:aló tájékozottsá

got és szorgalmalt, ötödször arra várok fellelete!t, hogy nagyobb egységen 

belu.i hogyan lá1tja a t>anuló a Widrajzi kiapcsol!atókat és összefüggéseket 
stb. Természetesen ezek különböző nehézségű feladatok is. Egy topográ

üai 10-es nem l·ehe1t aLJanos é�tékű az összefoglalásból szerzett 10-es 
:jeggyel csak akkor, ha minden ifJanu'lónak lehetősége van a földrajzi is

meretek különböző a\SpekltusaibóJ, rétegeiből számot adni tudásáróL Ezért 
kell differenciált osztályozást alkalmzarti. Egyéni feljegyzéseimben külön_ 
rovatban írom a topográfi:ai o'SztályzatJokat, az irásbeli teljesí:tményeket, 

a rajzos feleleteket, az új any1agból és ismétlésből szerzett jegyeket. 

:Vlindez természetelsen nehezebb feladat a tanár számám, mint az érdem

jegyek válogatásnélküli beírása az osztályozó naplóba. De csak így tudom 
kellően irányítani a tanuló felkészülését, mert konkrét tanácsoklat adha

tok arról, hogy milyen anyJagrészekike>l, milyen feladatkörökkel szükséges 
elmélyültebben foglalkoznia az évharmadi vagy az évvégi osztályzat 

érdekében. Feljegyzéseim a'lapján vi[ágorsan lártom, kinek mi a gyengébb 

oldala, (topográ:fila, ír:á:sbeli kiifejezö készs·ég, lényeglá1Jás, szorgalom hiá
nya sib.), s így valóban ösztönözni tudom a tanulót , hogy a képességei
nek megfelelő érdemjegy eléréséhez mely területen kell j obban igye
kezn ie . 

A rétegfrelelte1tés és a differenciá[t osztályozás akalmazásával lé
nyegesen kisebb a valósz-ínűsége . annak is, hogy a véletlen szerenesés 

vagy peches esetek gyakoriakká válj1án:ak:. S ez is rendszeres munkára 
ösztönzi a tanulót. De van ennek a móds:zern.e>k további előnye is. l'Encs 

szüksége a tanárnak arra, hogy egyetlen ellenőrzés alkalmával az isme

retek legküJ.önbözöbb kö:flére terjedjenek ki az ellenőrző kérdések. A régi 

fe}eletek sok ese>t:Jben kis kollokviummá, Via'HaJtássá torzulásában éppen 

annak van fontos szerepe, hogy a sokoldiallú információ-szerzés címén 

az új anyag mellett a legkülönbözőbb tárgyköDöklből is kap a tanuló 

kérdéseket, hogy a tanár egyetlen alkalommal győződhessen meg 4-6 

hrt szorgalmáról, teljesítményérőt Az időtartamában így hosszúr<a 

nyúló, de ritkálb'ban sorra kerülő feleléskor a nagy tét :!!okozza a tanuló 

felelés alatti szorongá&át. Ugyanakkor számitgart:ásra is csábítjuk, aZ'az 
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éppen a rendszeres munkára Ö!SZ�tönzés ellen dolgozunk. Az alapos, de 
l'itka ellenőrzés még a felnőtJt számára is nagyobb kiséTitést j1e,1ent a 
hanyag munkáre, mint az egy-egy szűkeblb körre kiterjedő, de gyako-. . . . . 
ribb informád.ószerZiés. 

Az a:aposság és sokoldalúság igényével 1::(?:r1;enő ki:s'ko1lokvtumok a 
rendszeres mun:kára ösztönzés ellen hatnak más mozzanatlaik�l is. Mert 
például hogyan is osztáiyo�Zzuk eze�et az össz�te1tlt fel�eteket? I�a az 
új anyagból nyújtott rteljesíltmény ,kifog1�stalaa}, de a topográfiai isme

!1etek nagyon h'iényosak1 rend!S�rint 7-�st k�p -� �anuló (a számtlani kq
zéparúnyost). Ez az oszil;áilyozá� iga:z;sá�!tallan, és nem tükrozi a tanul<? 

lényeges t"LJ.dásált, mert nem �zt mutatja, hogy a mpul? az új anya�·oi 
10-re tudta, a topográfiá;t ped�g elé�teJeT).re. Így a tlqp.�lpk soha!Sem 
tapas�tail1j1álk a saját· bőriPIOOn, bo:gy földrpjzi ismereteik� csla!l\ egyik 
rétege éri el a megfe1el6 szintlet1 ·ae a má!sik réteg elégteien. . . 

A rendsZ'eres munkára �ztönzés mip.Q.en.;ek előitt :m:qg;:ítól a �I).ál'ltól 
kív,án rends�e:re:ssléget és terys�rű$�gert:. V�=!.lóban m�g keH terv€4t}i az 

ellenőrzést. Kidolgozrl!am előre (minqe:n .prára) a felteellld<) kérdéseket, 
mert a r:utlin cs�'l'ben h!agJihat, s a télulU,iló nem érti meg a feLa.Q.atot. A 
meg nem ért�U felada:t nyomán. pepig nem leJ:wt jó er.edm,ényiÍ; várni. 
A kérdések kidolgoZ'á:sávial párib�zwno�an, kellő médegel� alapján, Iti
jelöltem a fel'€lőket is. Ezzel időt n_ye:r�k .az órán, nem· 

keU lapoz_g.aJnom 
az osztályozó n.aplá:t, .s ezze'l l')em fok:ozom :az ellen,őrzésH:or qly gyakori 
derme.sztő légltört. 

Felvetődhet a k!érdés : a réteg::ll€ilel•te�t�s valóban meg1szür):"!;eti a ta
nulók számítgatásait? 

Ha már fe'lelrt új lecikélb.ől, kész.ül-� vajon a köve:tklező .órám ? Erre 
ismét kérdéssel válaJSz;oJhialtok : hogya·n tud majd ismétlésiből, 6'S!szefogla
lásból, rajzból vagy álbnamagyará�tból, térk.iépismef!etből f.eielni, ha nem 

�észül rendszere�:>'en óráról-órá:ra. Termé'szete'sen ez a s:zJápwnkérési mó.d-

szer sem képes csodára, így is akatd.na:k négy�selk (it:Jalán m�g több is), 
mert akad tanuló, aki ltová!b'bre js sz:ámftani próbál, s egy év{llarmad 

nem is elég ,idő arr.a, hogy a blany!a!g ·:tanuJ.álk is megszokják a rendszeres 

munkát, de a javítási lehetőség is .:több, s a tJélll1uló többször is felelhet 

az ismeretelknek abból a rétegéből, arnelJiből gyenge, amelyből hián)"ai 

vann:ak . .Miv.el az egy órára jl).tó kérdések eiléggé elapróz•ottak, a ,tanulót 

ez arra kés21te'ti, hogy ne osak a leoke egyrésZlét tanulja meg, vagy csak 

nagyvonalak!ban, hanem elmélyültebben, résZJletJeaben és az isrne-reteket 

összefüggésülkben, gya:korlati alkalmazás.ukiban i1s átgondol}a. 
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Néhány példát szeretnék beroutami arró'l, hogyan foga'lma� meg 
az ellenőrzés kérdéseit, s hogyan biztositorttam 6-8 tanuló számára egy 
órán a feleléS;i lehetőséget. 

A tengerjárás című lecke számonkérésénél a kiöve;tlrező kérdések,et 

jelöltem ki : 
l.  feleiő : ra tárblánál doigozik, feladralbáJt írástbélll1 kapjta meg : Rajzold 

fel a táb�árn : mikor van maximális dagá[y és mikor minimáHs 
dagály, mirvel van összefüggésben az árapály sZJa:klaszossága? 
{Ellenőrzöm a tanuló jártaJss'ág:ált az ál.brák megfigyelésében, s azt, 
milyen mértékben ismeri a jelernségek Ö\S!szefüggéseit.) 

2. felelő : Mit érttesz a tengerjáráiS fogalma a.lialtt ? (Cél : a folyama
tos eilőadás , szorgalmias új lecke t:Janulás el'ltenőr2lése.) 

3. fre'lelő : Indoko[d meg az előző ttanuló által leirt jelienséget. (A gon
dolkodás fejlettségét, az indaMási készséget állJapithatom meg, 

segédkérdé'Sie/kkel segí1tem a )tanulót.) 

4. felelőnél: Az ismereteik gyakorillatban vtaló a'lklalmrazás'ának kész
ségét elJJenőrzöm több l�érdés fte'ltevésével : 

- mennyi a dag�Hy elméleti magassága és mennyi a gyakodaiti 
magiassága ? 

- Hol éri el a legnagyobb ni1agasságot és miért ? 
- Mekkiooa a dagáiy magassága a Fekete-tenge:r1ben, miért nem 

éri el még az �1mé1eti ma:gla!s1ságot sem ? 
- Hamburgban például éjjel l órakor delel a Hold, a dagály 

vi;srontt csak 5 ó�or jel!OOJtkezik, miérft? 
- Miért kell ismerni a dagály megjelenésének időpontjá,t ? 

5. felelő : Beszélj a tengerjárás je�enrt:6ségéről ! (Öss21egező, szinteti
záló készségét és g)Tiakorlattiiasságát értJékelem a felele!Í!ében.) 

6. felelő : Felrajzolja a passZiát!Szeiek elto1lódá'Siának vázlaltált. (Szük
séges az új leckJéhez). IrtJt az ismé'tlés1 atnytag ismeretét, rejzban 

való feleléséneik és az indoldás készségének szinvonalált érté
kelem. 

7. :fieielőnek : Össze keU kaposolnia té:r�épismeretét az új anyag gya
korlati alkialmaZlásévaL I:sméttlő kérdés, az új ,anyag alkalmazása 
csak keret, viszont a :tanuló logikus gondollmdá1sát teszi próbára 

a kérdés. 

Ilf - A/uta 

OheDbourg francia kikötőből hajó indul el Londonba. Mek
küra távo�ságot kell megtennie ? (Mérés, áta1ak,ílbás, 400 km.) 
A hajó óránkéruti sebessége 40 km. Londonban 2 órás késés
sel jelenik meg a dagály. A Hold delelésének időpontja Lon
donban reggel 6 óre. Miklorna kell odaérnie a hajónak, hogy 
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a Itikötésre alkalmas legyen az idő? (8 óm helyi idő szerint.) 
Mikor kell Cherbourgból elindulnia ? (22 óralmr). Tekintet
tel arra, hogy Franciaország - annrak eHenére, hogy a O idő
zónában van -, mégis a közép-európai időzónát fogad:ta el, 
tehát l órával efőbb járnak az órák mint Londonban, ezért 

23 órialmr kell elindulnia. 
Ez volt az első óm, amelyen elős:Wr alkalma'2Jtam a rétegfeleHetést, 

s a tanulók és a tanár gyakorlatáillak hiánya miatt a számonkérés na
gyor_ elnyúLt időben, csak 15 perc jutoirt az új anyag közlésére, amely 
2 órára szánt anyagrész volt, s így az elvesztett időt a következő órán 
behoztam. A további gyakorlat során ütemesebbé vált ez a feleltetési 
módszer is s nem ment az új anyag közlésének rovására. 

A tenger-áramlások című lecke számonkérését a köveitkező kérdések 

alapján végeztem el : 

I. felelő : A táblárnál eikészirti az áramlás-gyűrűk rajzát (a magya
rázart alkalmával készített tálbiai rajz alapján) és jellemzi az 
egyes áramlásokat hőmérséklet és eredert s:z2erin t. 

II. felelő : Az áramlás leíresa, méretei, sebességének megmevese, 
- Cousteau féle buvárhráz:ikó, Piccard félre buvárhajó. 

III. felelő : Az á!lamlások okairól beszél. (Ez új SZJempont szerinti 

csoportosítást kér, merrt az előző órán az áramlások jellemzését 

végeztük el közösen, s ebből kell az okokat megkeresni.) 

IV. felelő : A térk!épné1 félsorolja az áramlásokiélt és jellemzi azokat 
hőmémékletük és keletkezésük szemporutjából. 

V. felelő : Felrajzolja a táblára a víz körforgását. (Ú j anyag közlé

séhez szükséges.) 
VI. felelő : Az áramlások jeJentőségéről beszél. 

VII. felelő : M[ lenne, ha a Golf ámml·ás irányát megváLtozJtathat
nánk Észak-Amerika partjai felé? Ez az alkalmazó kérdés méri 
le a tanuló teljssírtményképes tudását, ezém éribékesebb ez a fe

lelet, mégha kisegítő kérdésekre is szorul a tanuló. 

OlYJan anyagrészeknél, ahol nem lehet a kérdéseklelt elaprózni, 2-3 

tanuló felel az új any•agból, másik három tanuló rajzban vagy szóban az 

ismétlési anyagból, l tanuló téflklépgyakorlatlból és 2-3 tanuló pedig 
kőzetfelismerési gyakorlatbóL Ezek az utóbbilak rö,vid, gyors feleletek, 
nagyon szerettrék a tanulók, évharmrad végére be is gYiakorol]ták jól a 
kőzetek csoportosításálL 

Nagyon értékesnek tartom az ábraelemző és rajzos feleletekeL Ezek 
tükrözik aZit, hogy a tanuló megértette a jelenségek köZiti összefüggése-
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ket. An� törekszem, hogy megszoktassam tanulóimat ·arra, hogy tanulás 

kö:zben is rajzolgass�anak, viszonylalt"�k.at nyílakkal, a fogalmakat egy

szerű vonalas rajzokkal ábrázolják. 

HlatározottJan hív1e vagyok a rendsze1�es térképgy1akorLatruak, még ak

kor is, ha azt az utóbbi évek modern törekvései hálttérbe szorítottak mint 
emlékezetet terhelő, mechani:kus ismere1teket. De más tantórgy1aknál 

nincs szükség ilyen mecbanizmusokrra? (Sznrzótábl1a, folyékony olvasás, 
helyesírás beidegződése stb.). A földmjzli térképgJiéllklorlrat több mint egy
szeri.í mechanizmus : egy�egy fölldriajzi helységnév térképen való meg
mutatása nemcsak egyszerű felidézési folyamat, hanem egész sor gon
dolatot indít meg, összefüggésrendszeflt teremt meg, ha a begyakorlás 

ü:; ilyen módon történik. , Gsratlakozorri a térképgy:almr1at szükségessége 

mellett állásftfogl1aló Benedek Zoltán nagykár:�lyi és Harkó József sepsi

szentgyörgyi kolLegák Tanügyi újságban is megje�entetett Viéleményéhez. 

A föld.najzi szirutézis kti.alakitása érd�kében e legendehe1tetlen részek
nek az egészbe való állandó és következetes beépítése, a Föld térképé

nek gyakoribb hasznáillata, a természeti és tárnadalmi törvények -

életkorhoz méd leheliséges - pontos ismertetése, az ö:sszebasonlítás kész

ségének fejiesztése. Ezért fordítorttam nagy gondot ebben az évharmad

ban az összefoglalásokra. Három összefoglaló órát tartottam a következő 

témákkal: 

- A hidroszféra földrajzi szerepe és a helyes vízg1azdálkodás. 
-- A kőzeteik rendszerezése. 

- A l!itoszfem S:zlerkezete és a belső erők felsZiinaLakitó hatása. 

Az ismeretek ellenőrzésének van egy - nagyon természetesnek 
Játszó, de nem tudatosUlt - negyedik funkciója is : az e'lilenőrzés új 
ismer.eteket, ismeretkombinádi.ókiat, készségeket is közveltít. Ha ugyanis 
a tanulók eddigi ismereiteik birtokában azoa\: allklalm,azás1ával új jelenség
kombinációktat tlárnaik fel az ellenőrzés során, vagy elméleti ismereteiket 
gyakor Lati fe�1adialtok megoldására használják, akkor az eUenőrzés új is
me·�etelkiet és kész:ségeike!t is közveUt. A negyedák funkció figyelmen 
kívül hagyása mi1a1tt unalmas és érdeJ{Ite1en gyakran az ellenőrzés az 

osztály nagy többsége számám, a felr:lésre váró néhány izgu�ót kivéve, 
Ennek kiküszöbölésére kell minél gyakrabban megVIalósitl8nunk az új 
kombinációkat feltáró, vagy a problemamegoldást kívánó eUenőrzést. Az 
érdeklődést felkeltő problémákkal aktív közhanguLatot teremtünk, olyan 
belső aktirviJtlás alakul 'ki a tanulókban, amelynek révén az osztály több
sége az ellenőr:zlés pszihikai részesévé válik. Erre vonatkozó példákat a 
Terra 1969/3 és 6 számában taláLtam. (S. Veza: Util'izarea metodei pro
blema:tiúirii .La lectííle de geogr'a1fie és G. Stanculescu, N. Achim : Aspede 
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ale problematd.zarii la lectiile de geografie . )  A tanulmány,ooban emlirtert:Jt 
kérdésekhez has01I1lóan minden órám próbáltam egy-egy probléma-fel
vető kérdést me�frcga lmazni - ami nem is olyan }{lönnyű feladart - s 

ezeket vagy az óra végén oldották meg a t1anulók, Vlagy a következő óra 

számonkérő részében feleltek rá. Ezeket a problréma-1kiérdéseke,t ismét
lésként is gyakran a feLszínen tantotbam, hogy az összefüggéseket kereső 
eljárásokat is rögzirbsék, s így gyJakorlatra tehes'senek szel'lt újiabb pro b lé
ma szituációk esetében a kérdések megoldásában. 

KiséTletemet az új módrsZJerű sZJámonkJéréssel az 1 9 6 9170-'es tanév 
II. é:vhiaT'Ill!ad�ban kezdtlern meg, s így az I .  évharmadot Ölsszebasonlítási 
alapként hra:sznrálhatom . A két évharmad jegyeinek m,ennyi'sége közötrti 
különbség az alábbi adJaltokból is kitűnik : 

Az I . évharmadJban két jegj'le volt m�nden tanulónak, egyeseknek 
három. Az II. évhrarmadban minden tanulónak 6 hegye van, egyeselmek 
7, amelyből 2 jegy I'IÖg,tönző dolgozat eredménye. Szükségesne'k tartom 
ezt megj egyezni, me!flt mindklért :rögtönziést összerfoglaló ó!'la után ira ttam, 
a kérdések a tanu[ók szinlbetizáló, elemző, alalmlmazó képességét vették 
igénybe és általában gyengébb eredményt mutartJt:ak fel ,  mivel az önálló 
megoldási készségük még nem eLég fejlett. 

Egy órára j ultó jegyek száma : 
I. éVlh. : 3,3 - .csaik a szóbeli jegyek sZJáma : 2 , 0  

II. évh. : 7 ,8  - os·ak a szóheli jegyek sZiámra : 5 . 2  

Egy tanulóra jUJtó jergy,ek számla : 
L évh. : 2 ,4 - csak a szóbeli jegyek száma : I .  évh . : 1 , 4  

IL évh . : 5 ,9  - csak a szóbeli jegyek s2áma : II. évh. : 3 , 9  

A jegyek széma nyilvánvalóan nőltt, s ebből klifolyólag a tanulók ak
tivitása is . Látszóilag a tudásszintjük is emelkedertJt, pontoSlalbban a foga
lomalkotásuk, bátrabban fognak hozzá egy-egy probléma megoldásál loz, 
magabiztosabban dolgozn:ak a táblán:ál, a füzetben. Mégis az osztály é,._ 
harmadi általánosa alracsünyrabb a II. évharmradbél[l : I. évh . : 7,37.  

•-J:.:! 4 

II. évh. : 7, 1 8  (0, 1 9-al alacsonyabb) . 
Érdekes az egyes osztiálywtok számának válJtozása : 

J egyek I .  év h.  II. év h.  
1 0-es 3 4 

9-es 8 4 
8-as 7 5 
7-es 7 
6-os 8 5 
5-ös 6 7 
4-es 



Csökkent a 9-es és 8-sok s záma, lllélgyon fe� ugro bt viszont a 7 -es 

száma. Ez igazolj a azt a tényt, hogy roibb jegybői reálisrabban lehet el
bírálni a tanulök tudását. ( Álltalá ban az orsZJtályok nagy többsége a köze
pes szinten mozog.) A rétegfeleltetés módszerén;ek inkáibb a nevelői ér

tékét becsülöm nagyra : kitartó, rendszeres munkára s�erkenlti a tanulót, 
fej leszti önkritikJai érzékért, céltudatos törekvésre neveli, fej lesLJti ambi
cióját Ez raz olda'la tal'án többet ér, mint az 1-2 °/0-os tudásszint emel

kedés. E jellemformáló erő föltétlenül kihat majd a tudásrsztnrt eme,lke

désére is . A tanár részéről is kitar>tó munkárt és gyakorloiJtsrágot igényel, 

s fokoznia kell az .önkontrollt is, nagy gondot kell fordítani az ellenőrző 
kérdéseik megfogalmazásám, a gondoil:atérbrersztrő , prablémát felvető kér
dések tanulmányoz'ás'ára és helyrers ralka1 maz·ásárla. A kí'Siérletet tovább 
fogom foly:tatni ebben az orszrtályban, s az évvégi ÖrSBZtefog'l'alások alkal

mával összehasonlítást végzek az első és II-III.  évharmad anyagánra1-

ismerete között. 

FORRASANYAG : 

l. Debr eczy Sándor : A korszerű számokérés formáiról. Tanügy;i újság 1969 ápr .  4. 
2. Dánrelisz Endre : Kísérlet a számokérés ko:rszerűsírtés�ér�e. Korunk, 1970/3. 
3. Gabrllie la Stan•culesc'u, N. Achim : Aspec·te ale pil'oblematizarii l.a lectiile de geografire. 

T,er;ra, 1969/6. 
4. S.  v�eza : Uti'lize.rea metodei probLema:tizarii la lect�ne de geognaf'i e. Terra, 1969/3. 

5. V. Bo-ta : Lectiile ax·ate pe si'tu.atiti probl,ezne.  Revista de pedagogi,e, 1968/9. 
6. V. Pav.eles,cu : Principii de docimologie. 

7 .  Dr. Balog:h Béla Andrárs : Me,gj egyzés,ek az ellenőrzés fUJnkdóirol. Fö1drajztanítás, 1969/6 . 
8. Nagy Vende·Lné : A konszerű áLtalános iskolai földraj zt:Ja.náltlás néhány problémá j a .  

Földraj ztarutás , 1969/5. 
9. Mag!ÍJ."ius Gyuláné : Az ismer etek, j ártarssrágok ellenőrzés·e az általános iskoláb a n .  

Földra j ztanít.á'S , 1969/1 .  

Unele probleme ale modernizari i  verif icarii  

cuno,tinte!lor de geografie 

(REZUMAT) 

Tendintele de modemiz'are a invataminrtului nu se refera numai }a 

modemiza'!"era oreii ín inrt:re,gjme, ci 9i la partüe ei componen te, astfel 9i 
la variflioarea cuno9Jbintelor. 
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Forma clasică a verificării esle prea unilaterală, r.:.·Ierinclu-sc mai 
~e-; la capacih3 tea de memorizare a elevului. De aceea s-a i\-rlt necesitate-a 
rezolYării unei aprcCleri multilaterale a cunoşt1nţ.elor, con.form cerinţelor 
educaţiei multilatera:e. 

Ponund de la funcţii It:-- dida~.. tlcc all verificării cunoşlinţelor a de
\-enit necesară jntrnducerea unui control multilateral şi mai frecvent al 
cuno.ştinţclor '?i a notării diferentiate cu scopul de a ambiţiona p ~ elevi 
la o pr~g5tire sist, matic5 şi permanenU. 

Ce inţckr.rem sub controlul multilatet·al? o 

\\·rifloar~..~a d ifC"ren ~1ală a eunoştin ţ ~lor, a diJeritelor aspecte ale 
cunoştin~elor : odatft apreciez trainki•a noţiunilor geografice la elc..·vJ, a 
doua oara deprinderea de exprimare in scris, apoi găsirea esenţei pro
blemc>lor şi a relatiilor (auz-ale, onenoarea elev ulU!i şi sirgu~nţa lui in 
însuşin."Cl materiE'i noi, a!iiiclată verific cunoştinţe le topografice etc. Răs
pun...;;uri~C' date din cliferitP aspecte au valori diferi te, de aceea este nec-e
~ară notarca diferenţiat.), adki:i cvidenţier.;:a notelor dtate în rubricJe se
paT>al,(•, de..,tinate dif ri1telor .aspectE' ale cunoşl·inţelor. ln aşa fel am 
putut realiza, ea fjpcarC' c·lev 1n cursul trimE·strului Il. să fie controlat 
elin fiecare aspl'd propus al cunoşti nţt.•lor. 

ln c ur~ul him. II. am efectuat o experienţă pcnnanentă şi :-:istcma
tică in el. VII C, aplwînd m~tr.da r:!ouă a ver•ificăni. Fieoare elev a fost 
ascultat cel puţin de 6 ori din următoarele aspecte : lecţia nouă, răspun-

suri cu des~ne sau inlb·pre;tarea tabolur1!or, diagramelor, :->C'IJi\elor; 

orientarea pe hartă, repeuţie şi 1 uc rări scnse (exkmp.) 

Avantajele mel')clei : 

1. lnd E."Etmnă pc elc:vi la o muncă si:.tl'matic ă, ii dL'/ '1bi~nuit'~Le de o 

pregătire '-'POradică. 

2. Contribu·ie la o dezvoltare sim~ului aulocriticii al elevului, desco

J)(;:rjnd golurile in cunoşlinţe1e sale, arătînd ce trd)uic recupc·ral. 

:j. Elevul se obhnuieştC' el(~ pn•găt.lrea teineinJc:u, fiind ea actasLa 

metodă a vedficfnii ec1 e şi <. unoa~Lt:n:a problcm ·lor parţiale, a amanun
telor. Nu e le de ajuns 1•xpunerca s upcrfic ial5 a 1 •cţici, ci se eL· re d...: 

la elev să afle jnten:lcpende nta între fenomcnclP şi nplicar~a lor. 

4. Elevii harnkti au mai multe or azii d._• suce0s, cr-ea c-e îi ambiţio
nC'ază la muncă pcrsc\'cren tă. 



Prezint citeYa exemple pentru fonnul,area şi dozarea întrebărilor 
de , -erificare din lecţii : "lVIareele' şi ,,Curenţii ocel8ll1.ici", arărtind felul 

cum am asigurat ascultarea a celor 6- 8 elevi desemnaţi prealabil 

Rezultatele obţinute in aplicarea acestei m etode le-am prelentat 
prin date statistice : 

Nr notelor pe oră : trim. I : ~,3 , - din care note orale : 2,0 

trim. II : 7,8 - din care note o11ale : 5,2 

l\r notelor pc elev : trim, I. : 2,4 - din care note orale : 1,4 

tnm. II : 5,9 - din oare note orale : ~,9 

Este e\idcnt, că s-a ridwat nr. notelor c;i ea urmare si activi.tatea 

ele\ilor s-a imbunătăţ.it. ... \parent s-a ridicat .şi nivelul lor de cunoştinţe, 

s-a perfecţionat formarea Hoţiunilor, elevii participă la rezolvare-a "în

trebărilor-pr~oblE.'Ine' cu mai mare uşurinţă, lucrează la tablă cu mru m•are 

siguranţă ; totu~i media trimestnală a clasei este scăzută faţă de media 

em trim. I. 

l\Ied1a clasei la geografie din trim. I : 7,~7 

Tnm. li : 7.18 (cu 0,19 ma1 scăzută). 

Estn interesantă i 1')ă :schimbarea numărului noL .. lor: 

1 ~o te 

10 
H 
3 
-
1 

6 
4 

tubal 

Tnm.l 

~~ 

8 
~ 

1 

8 

:32 

TTiln. Il 

4 

4 
:) 

3~ 

A scăzut nr notelor de 9 şi 8, insă a crescut (Onsiderabll nr. note

lor 7. Acest lucru dovedeşte, că cunoştinţele elevilor se poaJte aprecia 

mai real după un număr mai mare de note. (In genet1al, majoritate-a 

claselor sînt 118 nivelul mediocru.) 

Va!oarea pedagogică şi de formare a caracterelor a controlului mul

tilateral va contribui şi la :ndicarea nivelului la învăţătură. Elevii obiş

nuiţi cu munca perseverentă vor avea cunoştinţ-e mai sigure şi mai 

tooinică. Această metodă pre1inde mai mul,tă pregătire, competenţă me

todică şi muncă din part€a profesorului. 
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EPITOMO 

Ci tiu .Labo:rajo prezerutas elek1speliimenlti:tan metodon de la moder
nigado de pri�espondigo en geografti:a instruado . 

Da malsupre disvolv:igota meltodo certigas dum la geogr;afiaj studho
roj 1a kontro'lon de l '  divemaj aspeld:oj de la konoj de lernlantoj ne per 
la malnova, longa demand!ado, sed per maHongaj , precíZJaj respondoj .  

Fbje oni koot11ol·as unuope la solidecon de la baznooioj , ce la ler
nnntoj, allifoje, la kapablecon de kriba esprimado,  la observkapablecon 
de la kerno de r proiblemo, la orielll!tigadon pri'la llOViaJj konoj,  kaj la 

dil:igenton. Alifoje ooi konrtrO'lias lia orient1gadon de La lerrumto antau 

la geog.rtafi1a kario , 'au cmi kontrollas la Jmpaiblecon kiiel li scias kunligi 

la ill'terriliatojn. 
Tlilaman.irer·a vespondig,ado pretendas diferenciitan kllas:ifikon de la 

respondanta lernan1to. 
La cef1a avantago de ci tiu respondiga melbodo esrtias tiu, ke gi insti

gas 1a lernJanton labor-i sfus,temigi:te, malkutimigas lin de kalkulema ler

nlado, oar ofte alvenas lia vico ce la despondigado. Same ci tiu metodo 

instig'as la Jemarnton por peflsrs·tata lernado, rioevan1Je oftajn sukcesrtra
vivajojn. 
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