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AZ ISKOLÁS TANULOK M E G T E R H E L É S É T
E G Y E S T É N Y E Z Ő K VIZSGALATA,

ELŐIDÉZŐ
II.

• 2. KISS Á R P Á D : A TANTERV ÉS A T A N K Ö N Y V E K

Közleményünk annak a vizsgálatnak további eredményeit foglalja
össze, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága kezdeményezett az iskolás tanulók túlterhelését előidéző egyes olyan tényezők feltárása érdekében, melyek felismertetésük esetében módosíthatók vagy kiküszöbölhetők. A vizsgálat tervét és kiterjedését a Magyar Pedagógia 1962. évi
1. számában részletesen leírtuk. Ugyanott megtalálja az olvasó azoknak a
tapasztalatoknak a rendszerezését, melyeket gyakorló pedagógusok gyűjtöttek
a valamilyen tekintetben nem elég hatékony pedagógiai munka és a tanulók
hibás tanulási módja jellemzésére.
Mostani beszámolónkban azokat a tárgyi nehézségeket kíséreljük meg
összeállítani, melyekbe a gyakorló pedagógusok munkájuk közben ütköznek
a tantervi anyag nem megfelelő kiválasztása vagy elosztása és adagolása,
illetőleg a használatban levő tankönyvek nehezen taníthatósága vagy tanulhatósága következtében. Vizsgálati tervünk 1—3. vizsgálati körének feldolgozása ez.
Összésen 222 pedagógus megfigyelő munkájának írásos eredménye állt
rendelkezésünkre. Ez a szám csak összesítetten nagy általános helyzetrajzra
törekedő vizsgálatnál, melynél a megfigyelés nagy felületre és mélységre
(sok tárgy és osztály) terjed ki. Esetünkben nem is oszlik meg egyenletesen.
Meg kell tehát maradnunk első közleményünk minősítésénél: olyan tapasztálatokat sorolunk fel, melyeket egyes pedagógusok tettek hol konkréten a
tanulócsoportjukkal való foglalkozás közben, hol — feladatukat tágabban
értelmezve — egész tanítói vagy tanári munkájuk folyamán. Az eltérő feltételek között megalkotott ítéletek érvényességét megadhatja az, hogy kézzelfoghatóan következnek-e a jelzett okból; valószínűségük mértékét pedig,
hogy különböző nevelési környezetekben vagy szinteken sokan egyértelműen
megfogalmazzák-e.
Az anyag elemzésénél a pedagógusok nem mindig tettek különbséget
tanterv és tankönyv között (a tankönyvre hárítva a tantervi eredetű nehézséget és fordítva). Ezért mindkét tényezőnél az egész anyag elemzése alapián
végeztük a rendszerezést.
A pontok egymásutánja a figyelő lapok kérdéseiben kiemelt problémák
sorrendjének felel meg. Az egy problémával kapcsolatosan állást foglaló pedagógusok számát úgy jelezzük, hogy tárgyanként és osztályonként elkülönítetten közöljük minden egyes pedagógus megállapításainak lényegét.
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a) Az anyag nem tanítható abban az életkorban, amelyben

tanítjuk.

Magyar irodalom. Az adatokat szolgáltató pedagógusok világosan l á t j á k
és szem előtt t a r t j á k az irodalmi nevelés sokrétű feladatát: értsék meg a tanulók
azt, amit olvasnak és tanulnak; értékeljenek; alakuljanak az olvasás h a t á s á r a ;
nőjjön az igényük fokozatosan az olvasmánnyal és saját kifejező készségükkel
szemben; de szeressék is meg az irodalmat, váljék az olvasás szükségletté és nemes,
szórakozássá életre szólóan. . . Talán alapproblémája a viszonylag leggazdagabb vizsgálati anyagnak, hogy az iskolai irodalmi olvasmányok (vers és próza)
tantervi elosztása életkorra és iskolai osztályra nem felel meg a tanulók életkori
lehetőségeinek, és hogy a tanulókkal szemben támasztott, minden szinten
túlzott követelmények a 'kitűzött feladatok megvalósításának valósággal
ellene dolgoznak. Egyes esetekben — így a legkisebb korban — esetleg t ú l zottan kívánják a pedagógusok a költemények értelmi magyarázhatóságát,
és érzelmi hatást is csak ettől várnak. Az egész anyag mégis meggyőzőnek
látszik abban a tekintetben, bogy a pedagógusok valóságos, további alapos
vizsgálatot igénylő problémát fogalmaztak meg.
A feldolgozás folyamán a vizsgálati anyagot nem szelektáltuk vagy
csoportosítottuk előzetesen, hanem a problémára vonatkozó minden lényeges
megállapítást osztályonként egyszerűen kijegyeztünk.
I: osztályos tanítók: 1. Petőfi A gólya című versének 2. szakasza a benne
levő ú j fogalmak miatt nehéz az első osztályos gyermeknek. 2. A gólya nagyon
kedves madara a gyermekeknek. . .Petőfi versén kívül egy olvasmányt is
szívesen látnánk róla. 3. Arany Sírt az" ég. . . kezdetű 4 sora nehéz még az •
I. osztályban. A szivárványról szóló kis olvasmánnyal együtt a I I I . osztályban
talán megfelelőbb lenne. 4. Majakovszkij Mi a jó és mi a rossz című verse
hosszú. Az első és utolsó versszak elhagyása esetén a lényeg megmaradna.
Élvezhetőbb és elvégezhető lenne. 5. Ady sorai,,. . . mikor tavaszt lesvén háborog a vén Duna. . ." nehéz az I. osztályban. Ilyen szerkezete; dó az ország legtöbb helyén nem lát a gyermek háborgó vizet. „Közvetlenebb, kedvesebb, az
óvodai versekhez közelebb álló gyermekverseket látnánk szívesen a könyvben:
mozgás, élet, fantázia, játékosság, világos és érthető nyelv, csengő-bongó
rímek, ez kell még i d e ! "
II. osztályos tanítók : 1. A Petőfi Sándor című olvasmány az idézetek
kihagyásával használható. Az idézetek nehezek, ismeretlenek a gyermeknek.
„Nein idézik fel az akkori kort, nem keltenek érzelmeket, hangulatokat, gondolatokat. . ." 2. (Ugyanezzel az olvasmánnyal kapcsolatban): Sok az ú j fogalom,
22 szót kell megmagyarázni. 3. (Ugyanehhez az olvasmányhoz): A költő életének, érzelmeinek bemutatása szép, de a beépített szemelvények mindegyike
komoly szómagyarázatot kíván. . . a I I . osztályban így nehéz. 4. A felszabadulás ünnepe című olvasmány első része jó. Az édesapa oktatása azonban n e m
mond semmit a II. osztályos gyermeknek. 5. Gárdonyi Hóvirág című írása
nagyon szép, de a kiválasztott részlet túl tömör, sok benne az ú j fogalom,
kifejezés. 6. Móra Ferenc A cserebogár. . . a rendelkezésre álló idő alatt csak
részlegesen tanítható. ,,M. F. gyönyörű írói nyelvezete az adott életkorban m á r ,
magában véve is bő magyarázatra szorul (meglapultál, tudakoltad a visszafelé
vezető utat, cicamacáztak, gubbasztottak, megdermesztette, gyámoltalan stb.);
ebhez jönnek a tárgyhoz tartozó ú j fogalmak: csimasz, pajor, potrob, páncél
stb."
I I I . osztályos tanítók : 1. „Március 15." Petőfi Sándor naplójából. A k ö l t a
nyelvezete túl tömör a I I I . osztályban. . . „naplóját nem a 9 éves gyermekeknek
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szánta bizonyára. . ." 2. Nehéz az „Iskolánk névadója (vázlat alapján)"
tárgyú fogalmazás. „9 éves gyermek egy íróról, történelmi alakról vagy politikai nagyságról nem tudhat annyit, hogy fogalmazást írjon róla." 3. A megszemélyesítés: Osztályom létszáma 29 tanuló. Ebből 17 nem értette meg az
anyagot az első órán. . . Később is nehezen ment a felad'at megoldása. 4. Levélírás. . . Ez az anyag így túlterhelés a I I I . osztályban. 5. Nem taníthatók ebben
az életkorban a fogalmazás hármas tagoltságának formai követelményei..
IV. osztályos tanítók : 1. Kölcsey : Himnusz. Nehéz, nem tanítható
ebben az életkorban. Csak az első 3 versszak tanítását javasolja. 2. Petőfi :
A Tisza. Nem tanítható ebben az életkorban. „Magasabb osztályban tanítsuk
ezt a gyönyörű költeményt!" 3. Dobó István beszédének (tk. 100—105. 1.)
és 4. Zrínyi Ilona búcsúlevelének (tk. 109—111. 1.) mint prózai szövegnek a
megtanulása/nehéz. 5. Fogalmazás. „A jellemzés tanítását 10 éves korban
kissé túlzottnak tekintem. . . A tanuló által készített jellemzést (megfelelő
előkészítés alapján) a VI. o'sztályra tenném." 6. A jellemzés. . . Nem egy óra
anyagáról, hanem inkább az egész témakörről van itt szó. . . Ez az anyag ebben
az életkorban nehezen tanítható.
VII. osztályos tanár : Arany Szondi két apródja. . . Elsajátítása a ren T
delkezésre álló idő alatt nem sikerült. Az anyag bonyolult szerkezete, a benne
levő sok ú j fogalom, nagy terjedelme, a sok művészi eszköz, a nehéz vprselés
miatt nem tanítható eredményesen az általános iskolában. Jókai A kőszívű
ember fiai. . . Gyenge eredménnyel olvasták (falusi iskolában). „Okát abban
látom, hogy. . .nagy a terjedelme, szerteágazók az eseményszálak, kissé messze^
van a tanulóktól Jókai stílusa. . .a tanulók belefáradnak a mű olvasásába, s
így esetleg elriasztjuk őket a többi Jókai regénytől. . ." Az időmértékes verselés
tanítását ez a pedagógus életkori okok miatt mondja eredménytelennek.
VIII. osztályos tanárok : 1. József Attila Éhség. . . „A költemény tartalmát és mondanivalóját nehéz közel vinni a tanulókhoz ebben az életkorban. . ."
Radnóti Nem tudhatom című versének könyv nélküli megtanulása, nehéz.
„A verset hibátlanul egy tanuló sem t u d t a elsajátítani. Nagyon sokszori, kis
részletenkénti házi feladat kijelölésével tudtam elérni, hogy megtanulják."
2. „Ady és József Attila versei túl komorak a VIII. osztályos könyvben. A tanulók érzelmi világára nyomasztóan hatnak. Derűsebb, vidámabb életszemléletet
sugárzó verseket a könyvekbe. . . ! " 3. A kisértekezés mint fogalmazási műfaj
megtanítása: A feladattal csak a legjobb tanulók birkóztak meg. . .életkorukkal összefüggő okok miatt..
*
Gimnáziumi I. osztályos tanárok : 1. Az életkor és az anyag fokának
ellentétében látom az alapvető hibát. I t t kezdődik -— akarva, nem akarva —
a frázis; a szólam bevágása. . . Eredmény: szajkózni fogja az iskolától kezdve
a termelési értekezletig, politikai röpgyűlésig. . . 2. Az I. osztályos tankönyv
(tanterv) nem mindenben felel meg a tanulók életkori sajátosságainak. Nem
tanítható — részleteiben — Móricz Kismadár című műve. Petőfi A helység
kalapácsa c. eposzparódiája alapján nehéz a hősi eposz kellékeit bemutatni.
Jókai És mégis mozog a föld c. regénye szerkezeti szempontból nem egészen
hibátlan, pedig a gyermekek ennek alapján tanulják az epikai művek szerkezeti
felépítését. Általában vonzó tartalmú és formai szempontból is művészi alkotásokat kell szemelvényül választani, amelyek a tanulókhoz közel állnak. Különösebb nehézséget az elméleti kérdések, elsősorban' a verstani ismeretek elsajátítása okozott. 3. A dráma, a komikus eposz: A Móricz Zsigmondtól választott dráma-szemelvény éppoly kevéssé alkalmas a műfaj lényegének, jelleg 1*
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zetes sajátságainak bemutatására, mint volt a Fáklyaláng. A tanulók megtanulják a cselekmény mozzanatait, az irányításnak megfelelően kiemelik a nagyparasztok kapzsiságát és a napszámos parasztok kisemmizettségét. . . Annyi
bonyolult lelki-erkölcsi mozzanatot kell itt kibontani, hogy csak leegyszerűsítve — vagyis kétes eredménnyel lehet a rendelkezésre álló idő alatt elemezni.
Nem megnyugtató az eposz sajátságainak megismerése azzal a fordított módszerrel, hogy előbb paródiáját tárgyaljuk. Különben is nehezen értik meg a
stílus-paródia mivoltát. Egyedül a cifraság-egyszerűség ellentétét érezték meg.
Tartalmilag pedig a falusi emberek ilyen bumfordiságának kiemelése megtöri
a többi Pe/ő/í-szemelvény közös válogatási szempontját: a nép rokonszenves
értékeinek felmutatását. 4. Törölni kellene Móricz Zsigmond Kismadár c.
drámarészletét, mert a 15 éves tanulók erkölcsi nevelésére — főleg koedukált
osztályokban — tapasztalatom szerint nem alkalmas, mondhatnám ártalmas.
Az író nyilván nem serdülő fiúk és leányok számára írta. Az elméleti anyagelejétől végig túlságosan hosszú, részletező, bonyolult. 5. Majakovszkij : V. I.
Lenin. . . Nem tanítható ebben az életkorban. Témája a halál gondolata.
Bonyolultak a költői képei (az emberi élet szárazra vont hajó). Igen sok részletes megmagyarázásra szoruló ismeretlen fogalmat tartalmaz. 6. A tartalom
és forma egysége. A tartalom és forma összefüggéseinek megláttatása csak
konkrét t á r g y a l j a vonatkoztatva sikerült. Mihelyt ezeket a fogalmakat irodalmi művekre vonatkoztattuk, még a legjobb tanulóknál is fogalomzavar m u t a t kozott. . . A tartalom és forma egysége elméletének filozófiai fogalmai ebben az
életkorban még túl magasak a tanulók számára. 7. A meghatározásokkal van
baj. Most nem a sokat emlegetett bonyolult megfogalmazásra gondolok, hanem
bizonyos fogalmak használatára. Osztályharc, társadalmi viszonyok, jellemek
konfliktusa, elvont fogálom, eszme érzékelhető, szemléletes képpel való ábrázolása stb. Egy példa: ebben a tanévben egy 35 tagú leányosztályban senki sem
t u d t a megmagyarázni azt, hogy mi az intézmény szó jelentése. Rávezető
kérdések után kb. 5—6-an kezdték helyesen magyarázni. Nem éreztem m a g a m
hibásnak. Tudományos és bonyolult szöveget tanítunk, holott tanulóink
fogalomtára megdöbbentően szegényes. Ezért érzem, hogy a tanulók a meghatározásokat megtanulják, de nem értelemszerűen t u d j á k . Tanári magyarázat? Van ! De a tanulók, főként a leányok szívesebben veszik és őrzik meg
a leírtat. Ezért érzem, hogy az értelemszerű megtaníttatás csak részben
sikerült.
Gimnáziumi II. osztályos tanárok : 1. Az ú j t a n t e r v ide vette a reform-kort. Kétségtelen, hogy Vörösmarty több verse megfogja a tanulókat. Azonban
nehéz még ez számukra. A Gondolatok a könyvtárban, A vén cigány elemzése
komoly problémát okoz. Kölcsey pesszimizmusa, amely mégis hazafias, nehezen
érthető, belátható probléma. Az előző — ezekhez viszonyítva — jóvalproblémamentesebb irodalmi alakok után ez erős zökkenővel járó átmenet. Kell közben
a szünet az első megemésztéséhez, a másodikra való helykészítéshez. 2. Azt is
t u d j a minden száktanár, Berzsenyinek ez az elégiája(?) minden szépsége
ellenére nehéz tanítási anyag. Nézetem szerint a I I . osztály legnehezebb
anyagrésze a Bánk bán a Zrinyiász mellett, jóllehet a Bánk bán kötelező
olvasmány. A tapasztalatom azonban az, a tanulók még ennek ellenére sem
értik. . . Nekünk nem elég holt irodalomtörténeti anyaggal operálnunk csupán;
kedvet, színt, kulcsot kell adnunk a művekhez. . . 3. A Gutenberg albumba
és a Gondolatok a könyvtárban: az anyag nem tanítható 15—16 éves lányoknak. Nem sikerült a francia felvilágosodás anyagának elsajátíttatása: az erősen
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filozófiai jellegű anyag csak nehezen tanítható ebben az életkorban. 4. Elemzésre nem került ugyan a szöveggyűjteményben található Coeba-dal, de akik
olvasták, erkölcsi felháborodásuknak adtak kifejezést. Az eposz m ű f a j á t a
IV. osztályban a Zrinyiász példáján kellene bemutatni, elemezni. A kuruc
harcok költészete: történelmi és irodalmi értéke felbecsülhetetlen, de a tanulók
ezt nem t u d j á k értékelni. Az anyag rostálása elkerülhetetlen. Lehetetlen
Bessenyei írói munkásságának szemelvényes bemutatása. Az eredménytelenség
oka: a tanulóktól távol áll nyelve, problematikája; művészi értékeit 16 éves
tanuló nem t u d j a értékelni. Goethe életműve, a Faust: a Faust témakörrel a
IV. osztályban foglalkozzunk, mikor már a tanulónak megvan az érdeklődése,
tapasztalata, műveltsége a filozófiai kérdésekkel kapcsolatban, és maga is
fokozottan keresi az élet értelmét, célját. Ebben az életkorban nem t u d j a
megérteni és értékelni a mű eszmei, filozófiai gazdagságát. A tanulók túlnyomó
többsége nem is ismeri a művet. Bánk bán: tragikumát teljes egészében felfogni, megérteni és érdemleges módon kifejteni nem tudják. . . Mebnda tragédiáját nem t u d j á k felfogni, illetőleg erkölcsi gátlás él bennük, különösen
leánytanulókban, nem is t u d j á k átélni Bánk helyzetét. . . A Bánk bán dramaturgiai feldolgozása az utolsó évben történjék műfajelméleti összefoglalás
keretében. Csongor és Tünde (kísérleti osztályokban): feldolgozása ú j nehézségeket okozott. Még I I I . osztályokban is állandó problémát jelent a filozófiai
mondanivalók kibontása és megértése, az É j monológ értelmezése, a 3 Vándor
alakjának szimbobkus jelentésű kifejtése, nyelvi szépségeinek tudatosítása.
A szerelmi problematika elvontabb és mégis, érzékibb felvetése (Ledér alakja
stb.) távol áll a tanulók többségétől. Ebben a korban nem tanítható. A IV. év.
ismétléseinél vagy drámaelemző feldolgozásakor mélyíthetnénk el.
Gimnáziumi I I I . osztályos tanárok : 1. Életkori sajátosságokból adódóan az osztály többsége a Vajda szerelem Gina verseit kissé értetlenül nézi
(sokat nem is lehet velük foglalkozni). Főleg a fiú tanulók húzódoznak .ezektől
a versektől. A nagy és szenvedélyes szerelem élménye még messze esik tőlük.
Beszámolójuk lapos, szólamokat mondanak. A Húsz év múlva szépségeit
megértik, de az a vélemény, bogy „ilyen nőre" kár olyan sok szép szót vesztegetni. A leánytanulók jobban elképzelik az egész Gina szerelmet. . . Vajda
t á j - és filozófiai költészete: Bár Madách művével kapcsolatban elég sok filozófiai kérdést kellett érinteni, az elvontabb problémák (lét és nem lét kérdése
stb.) elég távol állnak a sportoló, mind jobban a realitások iránt érdeklődő
tanulóktól. Ú j Zrinyiász: Meglepődve tapasztaltam, hogy míg én mint szakt a n á r igen élveztem a művet, humorát, „tehtalálatait", a tanulók legnagyobb
részétől távol állott az U j Zrinyiász humora. Nem t u d t á k eléggé élvezni.
Nagyobb hatást csak az a jelenet váltott ki, amikor Zrínyi összekaszaboltatja
a részvényeseket. Részletes elemzésbe —* az Utasításoknak megfelelően —
nem mentem bele, de maga az ismertetés sem hozta meg azt az eredményt,
amit vártam. Ady magánélete, betegsége, a Léda szerelem intimitásai érdeklik
a tanulókat. Igen nehéz — ezekre a kérdésekre felelve — Ady alakját úgy
állítani a tanulók elé, hogy a pozitívumokat lássák elsősorban. Túlságosan
kamaszok még ehhez a I I I . osztályosok. Az idén tanítom először a I I I . osztályban ezt az anyagot, és eddigi tapasztalatom szerint a IV.. osztályban kevesebb
problémát jelentett. Nem tudom, elég érettek-e már ezek a. 16—17 évesek
Ady egész költészetének, emberi egyéniségének befogadására. A Magyar Ugaron
c. verset első bemutatásra csak egy-két tanuló „kapiskálta". Ady szimbolikájával eleinte nehezen barátkoznak meg a tanulók. . . Ezek a versek — érzésem
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szerint — még koraiak nekik. Alapos elemzés után, közös vázlat után visszakapjuk a jobbaktól a tanított anyagot, de az többségileg még nem áz övék.
A Léda szerelem nem vált ki élményt a többségből. „Furcsának" találják,
esetleg kamaszosan mosolyognak. Mákay Gusztáv gyak. tanulmánya alapján
próbát tettem a Búgnak a tárnák c. vers írásbeli elemeztetésével, illetőleg a
szimbólum megfejtésével kétszeri felolvasás után. A többség éppen az ellenkezőjét hozta ki a vers mondanivalójának (volt, aki a munkásosztályt kereste
ki a „tárnákban", amely ledönti a kapitalizmust!). 2. Különös nehézséget
okozott a tanulóknak Vörösmarty életfilozófiája.
Gimnáziumi IV. osztályos tanár : József Attila Hazám c. versét, melyet
előzőleg az egész órán át elemeztünk, jórészt a tankönyv szavaival k a p t a m
vissza a tanulóktól, a jobbaktól. Az Óda c. verset a számonkérés balsikere
u t á n újra kellett elemeznünk.
Magyar nyelvtan. II. osztályos tanítók : 1. Másképp írjuk, mint m o n d j u k .
Az erre vonatkozó szabályokat különös nehézségekkel küszködve tanítom m á r
évek óta. Többféle módszerrel tanítottam már ezt az anyagrészt, és mindig azt
vettem észre, hogy beszajkózzák a szabályokat a gyermekek, de érteni a legkevésbé sem értik. Általában az egész második osztályos nyelvtani a n y a g
nagy erőfeszítést kíván a sók helyesírási szabály m i a t t különösen az átlagos
képességű tanulóktól. . . Kevesebb szabályt a II. osztályban, több időt a megértetésre. . . í g y elejét vehetnők annak, hogy a II. osztályos tanulók a nyelvt a n t „nem szeretem" kijelentéssel fogadják, és kényszerrel tanulják a későbbiek folyamán is. 2. A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok írásának gyakorlása:
Az anyag nem tanítható ebben az életkorban. A 4. módszertani levél u g y a n
több időt ad jövőre a helyesírás gyakorlására, mégis az a véleményem, hogy
• ebben az életkorban nehéz ez az anyag még akkor is, ha csupán tájékozott-/
ságot kell elérniük a tanulóknak, s azt is. csak a leggyakrabban használt
szavakban.
I I I . osztályos tanítók : I. Átlagos tanulónál ebben az életkorban a név- .
más, különösen a ragos névmás igen nehéz. Ezt az előző évfolyamoknál is
tapasztaltam. . . Mostani megfigyelésem öt óra anyagára terjedt ki. 2. Ragos
névmások: Ebben az életkorban nem taníthatók. Elég a névmás fogalma,
majd három csoportba osztása (főnévi, melléknévi, számnévi). Még ez is nehéz
a gyengébb tanulóknak. A tőlük távol eső, alig megismert nyelvi tény variálása zavart okoz. Pl. én, engem, velem, tőlem stb. Nem ismerhető fel a megtanult névmás és a rag, mint a főnévnél: könyv, könyvet, könyvből. Szinte
mindegyiket külön kellene vizsgálni, mégismerni, származtatni, mire világosan
látná.a 9 éves gyermek az azonosságot. 3. Tapasztalatom szerint a nyelvtanban
a névmás, fogalmazásban az önálló vázlatkészítés túlhaladja á tanulók életkori lehetőségeit. 4. A névmások elsajátítása csak részben sikerült, sok nehéz' ség adódott a felismeréskor. 5. Igekötős igék: Az anyag -népi tanítható ebben
az életkorban.
IV. osztályos tanítók:
1. Megfigyeléseimet a mondattani ismeretek
köréből gyűjtöttem. . . Legtöbb problémát a bővített mondat című anyagrész
. okozta. Á mondat bővítő részeinek felismerése, önálló elemzése többször
nehézséget okozott a tanulóknak. A birtokos jelző megtanítása bizonyult
a legnehezebbnek. Sok tanuló a birtokos jelzőt összetévesztette az alannyal,
ha a birtokos jelző rag nélkül volt. Nehéz, volt megértetni a birtokos és a birtok
viszonyát. . . A jelentkező nehézségeket annak tulajdonítom, hogy a bővítmények teljes értékű megtanítása a IV. osztályban nem lehetséges. Sok tanuló
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értelmi képességét meghaladja. 2. A mondat tárgyának mint fogalomnak a
megértetése a közepes tehetségű tanulóknál nehézséget okozott, mégpedig
azért, mert személy is lehet a mondat tárgya. Nehezen tudták szétválasztani
magának a tárgy szónak tartalmi jelentését a mondat tárgyának jelentésétől.
Képtelenek voltak felfogni, hogy személy is lehet a mondat tárgya. . . Több
éves tapasztalatom a IV. osztályban, hogy a szófajták és mondatrészek (bővítések) tanítása nagy anyag ezen az értelmi szinten egy évben. 3. Tulajdonságjelzővel bővített mondat: A tulaj donságjelzőt szófajilag vizsgáltuk, s megállapítottuk, hogy az melléknév. Eddig minden ment simán. A nehézség ott
adódott, amikor a tanulóknak kellett mondaniuk tulajdonságjelzővel bővített
mondatot. A legtöbb — pontosabban egy, két kitűnő képességű tanulót kivéve
— a melléknevet állítmányként használta a mondatban. Sok, sok gyakorlás
után is. . .a házi 'leckékben még sok tévedés történt. 4. Nehézséget okozott
a több alanyú és állítmányú mondatoknál annak meghatározása, hogy mikor
használjuk őket. A bővítmények közül az eszköz- és társhatározó és a birtokos
jelző' tanítása okozott problémát.
V. osztályos tanárok : 1. A hangulatfestő és hangutánzó szavak meghatározását a tanulók kis része t u d j a megtanulni. 2. A hangulatfestő, azonos
alakú és több jelentésű szavak megtanítása nem sikerült,, nem taníthatók
ebben az életkorban. 3. A hangulatfestő izavakat el kell hagyni ebben az
életkorban. 4. Ikes igék helyesírása: nem tanítható ebben az életkorban.
5. Igék feltételes, felszólító módja helyesírásának tanítása csak részben sikerült:
a sikertelenség okát abban látom, hogy a szabályok túl bők, részletezők, és
ebben- az életkorban sem felfogni, sem tudatosan alkalmazni nem tudják.
6. Mássalhangzók a szavak belsejében és a végződésekben: Nem tanítható így
ebben az életkorban, bár 8 órát lehet rá fordítani. 7. Egyéb birtokos személyragos névszók: Az ismeret elsajátítása csak részlegesen sikerült.
VI. és VII. osztályos tanárok : Életkori okok miatt minősítik sikertelennek a megfigyelés ideje alatt végzett tanítások folyamán a birtokjeles
névszók; az alanyi, tárgyi, határozói, jelzői mellékmondatok; az alárendelt,
összetett mondatok helyes használata anyagrészeket. .
A nyelvtan tanításának egyéb nehézségeit nem életkori okokra vezetik
vissza.
Történelem. A kevés, történelmi figyelő lap közül életkorra visszavezethető nehézségre egyetlen egy utal. A gimnázium II. osztályában „Természettudomány és természetfilozófia" címen megadott tanítási egységből Descartes
és Bacon filozófiája az adott életkorban és az előzetes tanulmányok hiányában
csak részlegesen, a jobbak számára tanítható eredményesen.
Földrajz. I I I . osztályos tanítók : 1. Akikre büszkék vagyunk: Három
csoportot foglal magában: Kecskemét szülöttei; olyan híres emberek, akik itt
jártak; Kecskemét mártírjai. . . H a minden nevet felsorolásszerűen kell elmondania a tanulónak, nehéz feladat 9 éves korban. H a lejegyezzük is a neveket,
meg-megakadnak a felsorolásban és a jellegzetesség elmondásában, csak segítséggel t u d j á k elmondani a jobb tanulók is.- Az 1919-es mártírok neve meg'
nehezen jegyezhető meg, sok ú j név kevés ismert és a tanuló számára érthető
eseménnyel. A közlekedés: Ez a tanítási egység is nehéz. A szomszédos városok,
nagyobb községek neve, műútaink, vasútaink iránya sok ú j nevet kíván,
ezeket a földrajzban nem járatos 9 éves tanulónak igen nehéz megjegyeznie.
2. A tengerszinttől mért magasság: Ezen ismeret nyújtása nehéz, a 9 éves
.gyermek szellemi képességeit meghaladja.
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IV. osztályos tanítók : A megfigyelések két ellentmondó végkövetkeztetése: 1. A IV. osztályos földrajzkönyvből az idén könnyebb volt a tanulás.
Talán azért, mert a szöveget eseménykeretbe foglalták. Nagyon jók az olvasmányok utáni összefoglaló kérdések is. Értelmes tanulásra szoktatnak. A tanulók a jól előkészített és megtartott tanítási óra u t á n megértették a szöveget is.
Élményszerűen a saját szavaikkal tudták elmondani a feladott leckét. 2.
(osztatlan iskola). Ezeknek a tanulóknak nagy nehézséget okozott az olvasmányok tartalmának elmondása a földrajzban. Mikor önállóan beszélni kell,
azt sem t u d j á k elmondani, amit tudnak. Nincs előadó készségük. 3. Életkori
okokból nehéznek minősített anyagrészek: Város a Tisza partján, Virágzó élet
a Tisza vidékén; szerteágazó, ebben az életkorban nehezen á t t e k i n t h e t ő
sokféleséget fognak egybe. 4. Virágzó élet a Tiszavidéken. Sokat ölel fel,
felvidéki gyermeknek minden sora új, csak szóról szóra tanulással t u d n á
elmondani.
V—VIII. osztályos tanárok : 1. Hazánk felszínének kialakulása: Az a d o t t
életkorban, előzetes tanulmányok hiányában taníthatatlan és t a n u l h a t a t l a n
(V.. o.). Általában igen sok a névanyag. Kevesebb név tartalommal megtöltve —
az életkori sajátosságokat figyelembe véve — maradandóbb. A névanyag 1/3
részét a tanulók rövidesen, felét pedig az év végéig elfelejtik. Tapasztalatom az
ismétléseknél: Olyan leckénél, melyben a tankönyv 28 nevet embt, 20 név volt
az a legtöbb, amennyire az osztály legjobb tanulói emlékeztek. A tanulók zöme
12—14 nevet t u d o t t csak, nem is beszélve az összekevert nevekről.(V. VI. o.).
2. Életkori okokból nem tanítható: Európa éghajlata; az éghajlati öv és terület
tanítása ínég ezen a fokon sem vezet a kívánt eredményhez. Hogyan alakult
ki hazánk felszíne; nehéz a kialakulási folyamat elképzelése ebben a korban.
Csehszlovákia természeti viszonyai, az éghajlat és a felszín összefüggésének
megértése nehéz ebben a korban; Csehszlovákia gazdasági élete, ásványkincs
és ipari termelés (V. o.); A Föld alakja és nagysága, a Föld keringése a N a p
körül, a csillagrendszerek, a Naprendszer kialakulása; képzelő erőiket meghaladja ez az anyag ebben az életkorban ( V n . o.).
Nyelvek. V. osztályos tanár : A melléknév többesszámának és a főnév
többesszámának egyeztetése nem tanítható, a tárgyesettel kapcsolatos a n y a g
pedig igen nehéz ebben az életkorban (orosz).
VII. osztályos tanár : Az alanyként használt számnévi-főnévi szókapcsolatok egyeztetése az állítmánnyal meghaladja ennek az életkornak a teljesítőképességét (orosz). Ugyancsak nehézséget okozott a határozatlan számnévi jelzős főnév és az igei állítmány kapcsolata.
Természettudományos tárgyak (fizika, kémia, biológia). A három t á r g y
pedagógusai bő anyagot küldtek be. Sajátságos, hogy a természettudományos
tárgyak tanárai egyáltalában nem vetik fel a kérdést, vajon a legalkalmasabb
időben foglalkoznak-e a tanulók egy-egy ismerettel vagy ismeretkörrel, és az
általunk ilyen módon megfogalmazott kérdést is következetesen megkerühk.
H a az eredményt nem érik el, vagy az csak részleges, akkor több időt, eszközt,
jobb tankönyvet kívánnak. A tárgy fontos, az anyag fontos, tehát meg kell tanítani. Vannak természetesen elgondolkodtató anyagok vagy anyagrészek.
Ezek közül mutatunk be egyet-kettőt.
VI. osztályos tanár : Egyensúly az élők világában; az ismeret elsajátítása
csak részben sikerült, így több időt kellett fordítani rá. . . Az anyagrészt t ö b b
részre osztottam fel. Magyarázat után lépésről lépésre elolvastuk. Az elolvasott
pár sort az illető tanuló elmondta (esetleg egy másik is). A végén a tanulók
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adták meg röviden a feleletet, hogy mit jelent az ú. n. egyensúly az élők
világában (megértésről itt láthatóan nincs szó).
VIII. osztályos tanár : Fémek, ipari fémek; ez az anyag — globálisan
tekintve—szükséges, fontos és megtanítható. Szükséges és fontos, mert népgazdaságunk felemelése érdekében kormányzatunk igen nagy erőfeszítéseket
tesz elhanyagolt és elmaradott iparunk fejlesztésére. Célja vele szocialista
államunk lakói életszínvonalának emelése. Az életszínvonal emelkedésének
élvező alanya maga a tanuló is. Illő és szükséges tehát, hogy a nehézipar alapanyaga, a vas, az acél és az alumínium, valamint gyártásuk részletes ismeretével tágítsa látókörét már az általános iskola VIII. osztályos tanulója is. . .
Saját munkámra azt írhatom, hogy különös nehézség nélkül végeztem el. . .
Ami a tanulókat illeti, minden osztály rétegeződik jó, közepes és gyenge
képességű tanulókra. Talán felmérő dolgozattal lehetett volna pontosabban
elemezni az eredményt ennél a résznél, de azt elmulasztottam (beletörődés —
az okok vizsgálata nélkül — a részleges eredménytelenségbe).
Vannak olyan elemzések, melyekből elég nagy valószínűséggel állapítható meg, hogy a pedagógus a tanuló nehézségeit azért nem veszi észre, mert
túlértékeli tárgyának jelentőségét a műveltséget megalapozó iskola tantervében, és olyan arányokat alakít ki a maga javára, melyek vagy arra vezetnek,
hogy a tanulók nagy terheket vállalnak a többletanyag elvégzéséért, vagy
arra, bogy egyetlen tárgy eredményes tanulása érdekében kénytelenek elhanyagolni a többit. Minthogy beszámolónkban ez a probléma kiemelten nem
szerepel, ide i k t a t j u k az erre a jelenségre vonatkozó legbeszédesebb dokumentumot, bár nem kizárólag életkorból eredő nehézségről van szó. A kiemelés
végig tőlünk.
Gimnáziumi

I I I . és IV.

osztályos

tanár:

Fájó, bogy a harmadik osztályok az irányító tananyagcsökkentés miatt igen érdekes
és a továbbhaladáshoz szükséges anyagrészeket nem tanulhattak meg. Az érdeklődő
tanulók kérésére szakköri gyűléseken pótoltam ezeket a kihagyott anyagrészeket.
Szükség is volt rá, mert a felvételiken a kérdések között szerepelnek.
Ezek után azokra a tanítási egységekre szeretnék rátérni, amelyek tanítása nemcsak engedélyezett, hanem központi probléma. A jelenlegi tankönyv alapján csak módosításokkal volt tanítható.
A biológiai tudományok. Az általános biológia tárgyköre, felosztása, kutatási
módszerei c. fejezeteket lerövidítve tanítottam. A lényeget tartalmazó rövid vázlatot
kaptak a tanulók.
Az élet lényegének megismerésére irányuló törekvések. A dialektikus
materializmus tanítását kiegészítettem. Tudásukat a tanulók filozófiai, történelmi ismereteiknél
fel tudták használni. Megjelöltem a tanulóknak az idevonatkozó szakirodalmat ( A
marxista filozófia alapjai c. könyvet.) Az élő anyag fizikai és kémiai tulajdonságai. A
terjedelmes anyagot áttekinthető kézírással a füzetben 1 oldalas vázlat alapján tanulták
a növendékek. Az óra továbbhaladó volt, ahol minden új fogalmat sikerült tisztázni és
eddigi idevágó ismereteiket rendezni. Az élet lényege. A tankönyv anyagához vett
szakirodalomból Engels : A természet dialektikáját a tanulók otthon olvasták. További
részleteket Feuerbach A klasszikus filozófia bomlása és a Filozófia története 1959-es
kiadásából ismertettem a tanulókkal. Az élő anyag keletkezése, uparin elméletét ismertettem, kiegészítve a legújabb eredményekkel. Stanley és Mille kísérletét is megtanítottam. A Természettudományi Közlöny és Oparin elméletének áttanulmányozása szükséges a tankönyv mellett a szaktanár számára. A sejtelmélet. Törő : Általános biológiája
alapján a tanulóknak sok érdekes és értékes adatot tudtam tanítani. Az anyagcsere. Az anyagcsere jelentőségét a leglényegesebb meghatározásokra lerövidítettem.
A fotoszintézis. Itt a tankönyv anyagát rendezni és kiegészíteni is kellett.
Az óra menete volt:
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1.) A fotoszintézis alapegyenlete.
2.) A fotoszintézisre vonatkozó elméletek:
a) formaldehid polimerizáció. Miért nem fogadható el 100%-osan?
b) izotópokkal végzett vizsgálatok,
c) a piroszőlősav képződés és ebből a hexoz nyerése.
3.) A fotoszintézis feltételei:
a) kloroplasztiszok,
b) fényenergiá,
c) víz,
d) hőmérséklet,
e) a levegő szóndioxid tartalma.
A kemoszintézist szintén az első osztályos beszámolóm alapján tanítottam.
Az ingerlékenység. Sajnálatos a III. o-ban az itt eszközölt
tananyagcsökkentés.
Javasolnám a jövő tanévre az ebből a tárgykörből kihagyott részekre vonatkozó korrigálást.
A növényi növekedési anyagok biosz komplexumai, a biosz I. és biosz II., a mezoinocitol és
H vitamin, valamint a sebhormonok tiroziaminosavának képlete: miután ezeket megtanítottam és a H vitamin előfordulását táplálóanyagainkban megjelöltem, tudták megérteni a tanulók jelentőségüket. A tankönyv hibája, bogy a tanulók által nehézen utánanézhető (sőt földrajz és biológia szakos tanár előtt teljesen ismeretlen) vegyületeket említ.
Az állatok egyedfejlődésének belső tényezői. A Spemann-féle
kísérletek a tankönyv alapján megtaníthatok voltak. A 116—120 oldalon a fejezet végéig a tanulóknak
tankönyvüket pótló'rajzos óravázlatot kellett készít'eniük. Ezen az alapon tanulták még az
anyagot. í g y tiszta fogalmaik vannak a tankönyvben leírt kísérletekről, az organizátor
jelentőségéről és az indukcióról is. A tankönyv feltételezi itt a tanulókról azt is, bogy a
szem fejlődését ők már tanulták, ezt is újonnan itt kellett megtanítanom, és csak azután
lehetett rátérnem az indukció jelentőségére. Ilyen módszerrrel a tanulóknak az anyag
megértése nem volt nehéz, sőt a tudás örömét élvezték. A növények egyedfejlődésének
külső tényezői. A jarovizáció során létrejövő változásokat a tenyészőcsúcsok osztódó
merisztómasejtjeiben csak rajz segítségével értették meg á tanulók. Az egyik IV. osztályomban nélküle próbáltam megtanítani, de nem ment anélkül. Az állatok egyedfejlődésének külső tényezőit magyarázó tankönyvi rajzot könnyebben érthető sematikus
rajzzal kellett helyettesíteni. Á tankönyvi rajz helyett is ajánlom. A gónelmélet. A tankönyv anyagát a TTK Örökléstani Intézetében látottakkal kiegészítettem.Micsurin
munkássága. Sokat ír róla a könyv, de kissé széteső. E s a lényeges eredmények hiányoznak.
Kiegészítettem és átdolgoztam Törő : Altalános biológiája alapján. A tanulók ebből készített
vázlatot kaptak, ami otthoni munkájukat segítette. A törzsfejlődós mint időben végbemenő folyamat. A földtörténeti korszakokról táblázatot tanítottam a sok szöveg helyett.
Az evolúciós elmélet története. Az alábbi vázlat alapján tanítottam:

A fejlődés

elméletei

A FAJOK
A fajok létrejötte
változatlanok
Teremtéselmélet
1. Egyszeri teremtés — Linné
2. Ismételt teremtés, katasztrófa
elmélet, Guvier

Darioinizmus és malthuzianizmus
A létért való küzdelem
alkalmazása az emberi
társadalomra /Malthus )
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változók
Fejlődéselmélet
Kaverznyev. A fajok közös eredetűek, evolúció
eredményei
Lamarck jelentősége. A fejlődésben
a) környezeti hatást
b) funkciók jelentőségét,
c) szerzett tulajdonságok örökölhetőségét hangoztatta.
Tévedése az élőlények belső törekvése.
Darwin először bizonyította be, hogy a fajok
nem változatlanok, • átalakulásuk oka
anyagi tényező

Neodarwinizmus
Weismann : 1. mindenható
szelekció 2 a szelekció
tehetetlensége

I. Változékonyság és öröklődés
környezet, életmód
szerzett
batására
goké

tulajdonsá-

(szelekció) mesterséges
természetes
hatása
.a) a létért való küzdelem b)
alkalmazkodás
módja
(adaptáció)
a), direkt
b) indirekt formái
álcázó szín
előnyös
figyelmeztető szín
II. Kiválasztás

mimikri

}

hátrányos

Alkotó szovjet darwinizmus : Tyimirjazev,
Micsurin, Pavlov : Az élet összes folyamatai,
a fajok fejlődése is a szervezet és a környezet anyagcseréjén alapulnak.
Az emberré válás. Sok alapot adtak az állattanban és a III. o. anyagban tanult
ismeretek. A tanulók érdeklődése megkívánta a kiegészítéseket, amit Pliszeczkij : Az ember
származása és Nyeszturk: Az ember származása c. munkák segítségével ismertettem.
A tanítási órákon túlmenően a tanulók otthon, szakkörön is több alkalmat felhasználtak
biológia tudásuk bővítésére. Rendelkezésükre álltak szaktanári irányítás mellett Törő :
Ált .biológia, Törő : Sejttan és szövettan, Törő : Fejlődéstan, Slraub .'Biokémia c. műve,
továbbá természettudományi és marxista fólyóiratok is. Felmerült problémáikat mindenkor nyíltan feltárták, az órákon az egészséges vita megvolt.

Nagy a valószínűsége annak, hogy ebben az esetben szélsőséges példát
emeltünk ki. Arra azonban nem haszontalan rámutatni, hogy ez a jelenség
van, és sok tárgynál egyszerre kisebb túlzások is teremthetnek nehezen elviselhető helyzetet.
Matematika. I. osztályos tamilok : 1. A 100-as számkörben a számsoralkotások kb. az osztály negyedrészénél szinte kétségbeejtően nehezen mennek.
. . .Már ha r a j t a m múlna, az elkövetkezendő tanévben eltörölném főleg a 100-as
számkörben való számolást. Felesleges energia-pazarlás gyermek és nevelő
részéről egyaránt. 2. A zárójel értelmezése a segédkönyv szerint: megértik,
hogy mit csinálok, de a bonyolultabb írásbeli munka miatt önállóan csak több
órai gyakorlat után t u d j á k elvégezni. A szülők sem értik, és a házi feladatnál
összezavarják a gyermeket. 3. A zárójeles feladatok. . .nem taníthatók ebben
az életkorban.
I I . osztályos tanítók : 1. A maradékos osztás nem tanítható abban az
életkorban, amelyben tanítjuk. 2. A maradékos osztást. . . talán a I I I . osztályban az osztás közvetlen előkészítéseként könnyebb és eredményesebb
lenne tanítani. 3. A maradékos osztásnak azok az esetei okoztak problémát,
amikor a hányados 10-nél több, és maradék is van (pl. 77 : 3 = ?). 4. A maradékos osztás megértése is nagy nehézséget okozott, a tanulók nagy részénél,
de az előírt idő alatt mégis megtanulta kivétel nélkül mindenki. Ennek ellenére
a maradékos osztást olyan esetben, mikor a hányados 10-en felüli szám, mégis
nehezen értették és emésztették meg. Az előírt anyagot a megszabott idő alatt
elvégezni nem t u d t a m . Több ízben végeztem felmérést. 40 tanuló a következő
eredménnyel oldotta meg a kiadott 10 feladatot:
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A harmadik
2 heti
3 heti
óra után gyakorlás után gyakorlás után

hibátlanul
2
1 hibával
3
2
„
5
3
„
8
. 5-nél több hibával
9
mind hibás
13

"

2
5
5
10
10
8

10
12
5
8
3
2

I I I . osztályos tanítok : 1. A Tanterv és Utasítás szerint az írásbeli szorzást
és osztást a jártasság fokára kell emelni. 1956 óta nyert tapasztalataim azt
bizonyítják, bogy a gyermekek többségénél nehézséget, sőt megterhelést is
jelent ez. Különösen így van, mikor összetett feladatot kell megoldani szöveges
példa keretében. A túlterhelés elkerülése céljából elegendő lenne az összeadás,
kivonás, szorzó- és bennfoglaló tábla készség fokára emelése, valamint olyan
szöveges feladatok, melyekben 2—3 műveletnél több nem szerepel. Ez jobban
megfelelne a 9 éves gyermekek szellemi képességeinek. 2. Az írásbeli szorzás
és osztás egységeknél a jártasság foka elérhető. Ez vonatkozik az egyszerű
szöveges feladatok megoldására is. Nem így az összetett szöveges feladatoknál.
Az adatok feljegyzését elvégzik, a műveletek helyes megválasztásánál és az
indokolásnál azonban hiányosságok mutatkoznak. A mérés területén a leggyengébb az eredmény az időmértékekkel való számolásnál. Néhány tanuló
még nem ismeri teljes biztonsággal az órát, a fali n a p t á r is a folyton használt
szemléltető eszközök között szerepel. 3. és 4. Ugyanezt a kívánságot fejezi ki
az írásbeli szorzással és osztással kapcsolatban azonos indokolással.
IV. osztályos tanítók : 1. Tisztában vagyok azzal, hogy a gyakorlati életben
csaknem mindig olyan esetek fordulnak elő, mikor a megadott mennyiségek
osztásánál maradék lesz. Szerintem ezeket a pédákat a felsőbb osztályokban
kellene megoldatni, mikor már a tizedes törtekkel való műveleteket ismerik.
A IV. osztály számára kis fáradsággal olyan feladatokat kellene összeállítani,
melyeknek elvégzése pontos eredményt ad. ''Ezenkívül még azt kívánom megjegyezni, hogy a IV. osztályban fölöslegesnek t a r t o m a közönséges t ö r t e k
ismertetését még olyan elemi alapon is, ahogy eddig történt. 2. Összeadás és
kivonás milhós körben, szöveges feladatok: számos feladat nem veszi tekintetbe a tanulók életkorát, csak kevesen birkóznak meg velük.
VI. osztályos tanárok.T. Megoldási terv, zárójel-használat: elsajátíttatása
csak a tanulók egy részénél sikerült . . . Az I., I I . és I I I . osztályban teljesen
megszüntetném á zárójel alkalmazását. A IV. osztályban, ahol most (nagyon
helyesen) csak művelettel megoldható szöveges feladatok kerülnek m a j d megoldásra, kiváló alkalom kínálkozik a helyes zárójelbasználat bevezetésére.
Csak akkor, ha a feladat természete eltérést követel a műveletek megállapodás
szerinti sorrendjétől. Fölösleges és a későbbiekben csak nehézséget okoz az
öncélú z á r ó j e l h a s z n á l a t . . . Ne tanítsunk ok nélkül olyan dolgokat, melyeknél
a nehézségek kiküszöbölése nagyobb energiát igényel mind a tanártól, mind a
diáktól, mint ugyanannak nem ismerése és a szellemi fejlettségének jobban
megfelelő későbbi helyes és tudatos megismerése. Szorzás közönséges tÖTttel
nem tanítható abban az életkorban, melyben t a n í t j u k . Miután arányossági
feladatok megoldása során vábk készséggé a következtetés, helyesebb lenne a
féntí anyagot az arányosság tanítása után, tehát a VII. osztályban tanítani.
Fordított arányosság: nem tanítható abban az életkorban, melyben t a n í t j u k .
\
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Kezdeti kétségbeejtő nehézségek után, a legegyszerűbb összefüggések megláttatása után, igen aprólékos fokozatok kiépítésével a közepeseknél és az
ezeknél jobbaknál fokozatosan fejlődtek az eredmények. A gyengéknél azonban
még a korrepetálás sem hozta meg a kívánt eredményt. 2. Szám kiszámítása
törtrészből: Az egyenes arányosság fogalmának bevezetése nélkül, következtetéssel, okoskodással, a tankönyv szabályának mechanikus alkalmazása nélkül
próbáltam rávezetni a tanulókat a keresett szám kiszámítására . . . A törtrész
és a t ö r t fogalmát összekeverik. Nehezen értik meg azt, hogy a törtrész egész
szám is lehet.
VIII. osztályos tanár : A %-érték kiszámítása a %-láb századrészével
való szorzással; az összeg kiszámítása századrészekkel való osztással: A nehézséget (annak biztos eldöntését, hogy melyik esetben kell szorozni, melyik
esetben pedig osztani a százalékláb századrészével) az okozza, bogy a VI.
osztályban is csak a közepesnél jobb képességű tanulók képesek egy szám
törtrészének a törttel való szorzással, adott törtrészből magának a számnak a
törttel való osztással történő kiszámítási módját tévesztés nélkül alkalmazni.
Kísérleteim azt bizonyítják, bogy .még azok a tanulók is, akik a VII. osztályban
biztosan alkalmazták a százalékláb századrészével való szorzást és osztást, a
VTTT osztályban év végén már 80 %-ban következtetéssel oldották meg
mind a százalékérték, mind az összeg kiszámítását. Kárba veszni láttam minden
erőfeszítést, amit részben a VI. osztályban, részben a VII. osztályban kifejhettem.
Gimnáziumi I. osztályos tanár : Ekvivalens egyenletek: nem tanítható
•ebben az életkorban.
Gimnáziumi I I . osztályos tanárok, : 1., 2., 3. (Közösen végezték a vizsgálatot egy iskolában). 1. Logaritmus: Szerintem a középiskola legproblematikusabb matematikai témája. A tanulók zöme csak formálisan ismeri, lényege
elsikkad, kimerül a táblázat használatában.. Az egyetem jogosan marasztal el
bennünket ezen anyag terén (a pedagógusok közül az egyik ezzel a megállapítással n e m é r t egyet, módszerét eredményesnek tartja). Pythagoras-tétel további
alkalmazásai: Csak részlegesen sikerült egyszerűbb feladatoknál. Még egy évben
:sem voltam ezen anyagrész tudásának ellenőrzésénél megelégedve munkámmal . . . 33 tanuló közül 5—6 t u d j a jól, még 5—6 gyengébben, az osztály zöme
nem. 3. Azt gondoltam az idén, hogy az ok a vegyes másodfokú paraméteres
egyenletek nem kielégítő elsajátítása. Ezt az idén jól előkészítettem, és mégsem
ment. A feladatok megoldási módjának felismerésében van súlyos hiba: pl.
sok azt sem t u d j a , hogyan kezdjen hozzá.a kör köré írt szabályos 8-szög oldalainak kiszámításához stb. Szögfüggvények alkalmazása: Csak a tanulók egy
kis részénél sikerült mindhárom tanárnál (2—3 jó tanuló). Az anyagrész későbbi
időben való tanítását javasolják.
Rajz. V. osztályos tanárok : 1. A vízszintes helyzetű kör távlati elváltozásának megfigyelése és ábrázolása: a 33—34. óra anyagának elsajátíttatása
a tanulók 65%-nál, a 35—36. óra anyagáé egyáltalában nem (az anyagszerűség
kifejezése ebben az életkorban magas követélmény), a 37—38. óráé a tanulók
40%-ánál sikerült. A 41—43. óra, valamint az 57—58. óra anyaga az adott
életkorban nem tanítható. A vízszintes helyzetű kör problémáit csak a VI.
osztályban tanítsuk, az így felszabadult órákat sík-jellegű tárgyak rajzoltatásával, valamint a testességet kifejező rajzi feladatokkal töltsük. 2. A 3 kép• síkos ábrázolás (henger, kúp I. és II. vetülete) csak a tanulók egy részénél
=sikerült: ebben a korban nehéz elméleti-absztrakt szemléletet kíván.
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VI. osztályos tanárok : 1. 39—"40. óra. A tanulók igen kicsi %-a oldja meg
a feladatot sok idő ráfordításával; a 45—46. óra anyaga a sík-jellegű lapos
tárgyak rajzi problémája közé nem való; abban az életkorban, amelyben
tanítjuk, nem tanítható. A vonaltávlati törvényszerűségeket csak a VII.
osztálybari tanítsuk.
VIII. osztályos tanárok : 1. A függőleges helyzetű körök távlati elváltozásainak problémái ebben az életkorban nem taníthatók. 2. A függőleges körök,
azaz fekvő hengercsoport problémája különös nehézséget okozott a tanulóknak.
Ének. I. osztályos tanítók : 1. Kézjéles énekléssel 50%-os eredménvt
tudtunk csak elérni. Az első osztályban az énektanulásnak a hallás utáni
éneklés a kedvelt formája. 2. Lehetőséget kérünk, hogy a játékokat le is játszhassuk: játék órán. Ne legyen tehát túl kötött a játék óra anyaga, vagy pedig
koncentrálni kellene az ének és a játék anyagát. U. i. ének órán a teremben
nincs hely a tömeg játékokra, *az udvaron pedig a legtöbbször nincs alkalom.
II. osztályos tanítók : 1. A tanulók legtöbbjének nagyon elvont az
elméleti rész. Nem voltak képesek figyelni . . . Az I. és TI. osztályban a követelménynek a zenei hallás, ritmus fejlesztésének, a szép éneklésnek, a tiszta
szövegkiejtésnek kellene lennie. Az elméleti anyag tanítását a I I I . osztálytól
kezdeném, mikor a gyermeknek nem kell már annyit küzdenie a legalapvetőbb
dolgokkal. Ekkor már fejlettebb a gondolkodási képessége és figyelme is kitartóbb. 2. és köv. Több dalt sorolnak fel, melyeknek megtanítása különböző
okokból nehézséget okoz.
'
írás. Mint előző anyagunkban többször, itt is felmerül a tintával való
írás nehézsége: 1. A tintával való írás szintén nehéz feladat elé álbtja a gyermekeket. Helyes lenne, ha az összes kis betűk megismertetése után kezdenénk
rátérni fokozatosan a tintával való írásra, mégpedig úgy, hogy kezdetben csak
a legszebben íróknak,engednők meg, ami buzdítaná a többieket is. Eddig a
gyakorlat az volt, hogy már november második felében bevezettük a tintával
írást az egész osztályban. Eredmény: az írás általánosságban romlott. 2. A
tintával való írást csak február második hetében kezdtem meg. Az. eredmény
meglepő. Több tanuló szebben ír, mint ceruzával. Közepesnél gyengébb író
nincs is az osztályban . . . Az óv végi, részben önálló írási feladatoknál sok
tanulónak kissé romlott az írása. Ez annak bizonyítéka, bogy nehezen t u d a
gyermek egyszerre kétfelé figyelni: a szöveg helyességére is, meg a szép betű
alakítására és a kapcsolásra. Ezen úgy igyekeztem segíteni, hogy nagyon leredukáltam egy-egy írás óra anyagának a mennyiségét . . .
Betűismertetés, olvasás. I. osztályos tanító : Helyes az előkészítő időszak
meghosszabbítása az ú j tantervben majd, de én a betűismertetési időszakot
is meghosszabbítanám. Mióta az I. osztályt tanítom, karácsonyra soha nem
fejeztem be a betűismertetést. Szerintem fontosabb az alapok lerakása, mint
az év végi gyakorlás. Ugyanis az a tapasztalatom, hogy amelyik gyermek
játszva tanul meg olvasni, az annyira megszereti az olvasást, hogy iskolai
kötelező olvasási feladatain kívül is olvas otthon a mesekönyvéből, vagy
böngészi az újságot, az utcán is mindent elolvas . . .
b. Az anyag nem tanítható meg a rendelkezésre álló idő alatt.
Ebben a pontunkban azokat az anyagrészeket soroljuk fel tárgyanként,
melyeket a pedagógusok á rendelkezésre álló idő alatt nem voltak képesek
eredményesen feldolgozni. Egészen világos, hogy sok esetben kellett ennek a
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/ pontnak az anyagát mesterségesen elválasztanunk az előzőétől egyszerűen azon
az alapon, hogy a pedagógusok a nehézség okaként megjelölték-e a nem megfelelő életkorban való foglalkozást az anyaggal vagy nem. Ugyanis ilyenkor
is abba a helyzetbe kerültek, hogy az anyaggal nem végeztek a rendelkezésre
álló idő alatt. Nehéz lehet azonban valami a tanulónak nemcsak életkori okok
miatt, hanem a szükséges előzetes ismeretek hiánya, az anyag-nagy mennyisége,
a nem megfelelő tárgyalási mód, a rossz pedagógiai munka stb. miatt is.
Ilyenkor a pedagógus — a legtöbb esetben nem vállalva az anyag leegyszerűsítését — vagy a tanulókra r a k j a rá az egész el nem végzett munka terhét, vagy
beletörődik az anyag hiányos elvégzésébe. Minthogy előző közleményünkben
ezeket a lehetőségeket megvizsgáltuk, itt beérjük azzal, hogy tényszerűen felsoroljuk a hiányosan elvégzett anyagrészeket. Kiegészítő megállapításokat
csak akkor ismétlünk meg, ha javaslat rejlik bennük, vagy más tekintetben
tartalmaznak többletet az egyszerű ténymegállapítással szemben.
A szokatlanul nehéz feltételek között dolgozó osztatlan iskolák problémáira nem térünk ki. Az a pedagógus, aki ilyen iskolában végzett megfigyeléseit összegezte, nagyon egyszerűen megállapítja: Minden tantárgy minden
anyagrészére vonatkozik az, hogy a rendelkezésre álló idő alatt elsajátíttatni
nem s i k e r ü l t . . .
Magyar. Olvasás, irodalom. AT. itt említett időbeli problémákat a pedagógusok nagy részükben a nem megfelelő életkorban történő tanításra és a
túlméretezett tankönyvekre vezetik vissza, ezért itt csak néhány olyan anyagrészt sorolunk fel, melyeknél kimondottan a kevés időt adják meg az eredménytelenség okaként. Gimnázium I. osztály : Majakovszkij, V. I. Lenin. A tantervileg
rászánt idő nagyon kevés, a tankönyvben levő részlet igen hosszú. II. osztály :
1. A rendelkezésre álló idő alatt megtárgyalni nem sikerült a következő anyagrészeket: A feudalizmus irodalmának kibontakozása; a magyar nyelvű irodalom
győzelme a XVI. században; a nemzeti függetlenségért vívott harcok irodalma a
XVII. században; a kuruc harcok költészete; a felvilágosodás, a magyar felvilágosodás irodalma; Berzsenyi ; Goethe, a Faust; Bánk jelleme, tragikuma;
a fővárosi irodalom megszervezése, Kisfaludy Károly (csak az anyag 2 0 - 2 5 % ának elsajátítása sikerült); Eötvös József. A rendelkezésre álló idő alatt nem
sikerült elvégezni más pedagógusoknak a következő anyagrészeket: 2.
Kazinczy élete, pályája, a nyelvújítás. 3. A feudalizmus irodalmának kibontakozása. 4. Berzsenyi. 5. Katona. 6. Vörösmarty, a felvilágosodás, Kölcsey.
I I I . osztály : 1. Madách Imre, az egymást felváltó izmusok, Vörösmarty életfilozófiája. 2. Ellenzéki írók a kiegyezés korában.
Magyar. Nyelvtan. I I . osztály : Nem tanítható a rendelkezésre álló idő
alatt: 1. Az ly-es szavak helyesírása. 2. A rövid és hosszú mássalhangzók.
3. A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok: az nj-s, dj-s szavak írása és ezek megfelelő gyakorlása sikerült, de mikor még többféle, a kiejtéstől eltérő hangkapcsolású szót kellett volna a tanulóknak megismerni, mégpedig a dt, ds, ts,
t j , Íj került a szó belsejébe, annyira összetorlódott az ú j ismeretanyag a tanulókban, hogy semmiképpen sem t u d t a m még a tájékozottság fokára sem emelni
tudásukat. Csak a kitűnő és jeles rendű tanulók jutottak el erre a fokra . . .
A 4. módszertani levél ugyan több időt ad jövőre a helyesírás gyakorlására,
mégis az a véleményem, hogy ebben az életkorban nehéz ez az anyag. I I I . osztály : Több pedagógus szerint nem tanítható a rendelkezésre álló idő alatt a
névmás, még kevésbé a ragos névmás; az igekötős igék. IV. osztály : Időhiány
miatt a tanult szófajták nem mélyülnek el eléggé. Mikor a mondattani és
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szótani elemzést végzik, nehezen ismerik fel a ritkábban előforduló eseteket.
Pl. Foglaljon helyet itt, az asztalnál. Helyhatározók, az egyik határozószó, a
másik ragos névszó, de névutós főnév is lehet. Ez túl sok a 10 éves gyermeknek.
V. osztály : 1. Igék feltételes és felszólító módjának helyesírása. 2. Ikes igék
helyesírása. 3. Hangutánzó és hangulatfestő szavak. 4. A j hang kétféle jelölése,
a hasonulás, másképp ejtjük, másképp írjuk, magánhangzók a szó belsejében
(híd, hidat). VI. osztály : A tulajdonnevek helyesírása. 2. A birtokjeles névszók.
3. Egyéb birtokos személyragos névszók. Gimnázium I. osztály : 1. A rendelkezésre álló idő alatt nem sikerült elsajátíttatni a tanulókkal a fogalmazás, a
nyelvhelyesség és a helyesírás szükséges ismereteit. Az I. osztályos ú j nyelvtan
főleg az első kettőt helyezi előtérbe. Erre azonban egyszerűen nincs idő.
Formális megoldással statisztikailag kimutatható mennyiséget el lehet végezni,
de ennek eredménye semmi. H a házi munkára adunk fel fogalmazástani
vonatkozású feladatot, az órán nincs lehetőség részletes elemzésére. A tanítási
órák alatt feldolgozható feladatok apró darabok, amelyek a stilisztika egészéből kilógnak . . . Ennek oka, hogy foglalkozni kell a leíró nyelvtannal is, és a
helyesírást sem szabad elhanyagolni. Ezt — az elvi utasítás szerint, de kizáTÓlag elvben — rövidre lehetne fogni, de . . . ha egyszer a tanulók tekintélyes
része nem t u d j a ! A helyesírásról pedig nem beszélünk, mert o t t súlyosabb a
helyzet. . . Alapvető hiba, hogy . . . a tankönyvek .szerzői, a tantervek készítői
távol állnak a hétköznaptól. . . kitűnő szakemberek, d e n e m a v i d é k 70—80%-át
kitevő átlag-gimnáziumokban. 2. Nem a tankönyvírók hibája, hogy az idei
I . osztályomban legértékesebb részeit, a Nyelvhelyesség, fogalmazás, stiliszt i k a c. fejezeteket csak igen korlátozott mértékben t u d t a m felhasználni . . .
Időnk és energiánk túlnyomó részét a helyesírás tanítására és gyakorlására
kellett állandóan fordítani, ha el akartam érni, hogy az osztály 30—40%-át
ne kelljen a helyesírás miatt magyarból megbuktatnom.
Történelem. VII. osztály : A rendelkezésre álló idő alatt nem elsajátított
anyagrész az I. és I I . Internacionálé. Csak a tanulók egy részénél volt eredményes a felvilágosodás, a Kommunista Kiáltvány tanítása, különös nehézséget okozott A pártok és pártharcok című részlet. VIII. osztály (az egész
anyag): elsajátítása csak részlegesen sikerült (az anyag egy részét t u d j á k ,
csak a tanulók egy része tudja). Gimnázium I. és I I . osztály : 1. Nem t a n í t h a t ó
a rendelkezésre álló idő alatt: A feudalizmus virágkora. Különös nehézséget
okoz a termelőerők—termelési viszonyok, a tőkés termelés kezdetei tisztázása.
Az I. osztályos történelem ismeretanyagának zsúfoltsága, a túlhalmozott
latin-görög nevek, fogalmak elsajátítása, valamint az áthidalási órák problémája (melyek nem oldják meg a maximaiizmus elleni harc kérdését) túlságosan nagy megterhelést jelentenek a tanulóknak. Az általános iskolákból
hozott hiányos materialista történelmi szemlélet és a logikus gondolkodás
elégtelensége az I. év folyamán kerül pótlásra. A megjelölt témával a I I . osztálybán a két párhuzamos osztályban kétféle módszerrel próbálkoztam.
Az egyikben a tankönyv szövegére támaszkodva rövid egységekben magyaráztam az anyagot, m a j d egy-egy mondatban a táblán rögzítettem a lényeget.
A másik osztályban felírtam a termelési erőket és termelési viszonyokat alkotó
tényezőket, mindegyikre példát mondtunk, s az osztállyal közösen állapítottuk
meg a szükséges következtetéseket. A tanulók a saját szavaikkal m o n d t á k el
a tanult anyagot, és a számonkérésre olyan módon készültek fel, hogy az előre
lediktált kérdésekre otthon fogalmazták meg a megfelelő feleletet. . . Második
próbálkozásom volt eredményesebb. Az ellenőrző röpdolgozat ebben az osztály'296

ban 3,6, míg a másikban csak 3,2 volt, pedig ez utóbbi osztály a tehetségesebb.
Gimnázium IV. osztály : Nem tanítható eredményesen a rendelkezésre álló
idő alatt: A nemzetközi munkásmozgalom és az I. Internacionálé című rész.
Földrajz. I I I . osztály : 1. Lakóbelyismeret, a munkafüzet ú j fogalmait
tisztázni kell. Ezért a Lakóhelyünk vizei egység egy óra alatt eredményesen
nem végezhető el (talajvíz, forrás,torkolat stb.). 2. Az egyes világtájak neve és
a világtájak szerinti tájékozódás több időt kívánt. 3. A közlekedésről szóló
tanítási egység nehéz ennyi idő alatt. IV. osztály : A rendelkezésre álló idő
alatt nem sikerült a következő olvasmányok feldolgozása: I. Kukoricaföldön
acélváros (sok ú j fogalom). 2. A Mátrában, Keresztül a Bükkön című olvasmány
rövidebb lehetne. 3. Az alma és a burgonya hazája c. olvasmány néhol fölöslegesen terjengős. A Puszta, puszta, hortobágyi puszta című olvasmány foglalkozzék a mai Hortobággyal is. A Kubikus hadsereg megfogalmazása nem
minden részletében megfelelő. 5. Bőséges szemléltető anyag, az élménygyűjtés
több lehetősége kellene. Egyes esetekben a tankönyv stílusán, a gyermeki
tapasztalat világának figyelembevételén még lehetne javítani. V — VIII. osztály (napköziottbon-vezető tapasztalata): Az anyag végig túlméretezett, sok
az ú j fogalom, eddig nem hallott név. Megtanulásuk aránytalanul sok időt
kíván. Gimnázium I. osztály : Az anyaggal való eredményes foglalkozást a
sok adat gátolja. I I . osztály : Eredmény csak részleges Afrika és Dél-Amerika
esetében. Nem csökkenteni, hanem emelni kellene a földrajz órák számát.
Idegen nyelvek, orosz. V. osztály : A rendelkezésre álló idő nem volt elég
a melléknév és a főnevek többesszámának egyeztetésénél, a tárgyesettel kapcsolatos nyelvtani anyag elvégzésénél. Több időre van szükség az ismétléseknél.
VI. osztály : A 3. olvasmány anyagában nehézséget okozott a hímnemű főnévragozás h a t esetének egy olvasmány keretében történő feldolgozása. A 15.
olvasmány anyagában a tőszámnevek és a főnév kapcsolatát a tanulók megértették ugyan, de a gyakorlati alkalmazásnál sok volt a hiba; Gimnázium
I. osztály : 1. Az általános iskolára általában nem lehet biztosan építeni. I t t
vidéken annyiféle iskolából jönnek a tanulók, bogy néhány kitűnő mellett a
legtöbbnél annak örülünk, hogy írni, olvasni tud, és mindent elölről kezdünk
a zöm kedvéért. Még az igeragozást is elhozzák mint nyelvtani tudományt,
de a névszóragozás, különösen a melléknév, névmás a nagy átlagnál csak
hírből hallott. A legfeltűnőbb azonban a szókincs szegénysége, bizonytalan
szilárdsága, és ennek következtében a gyakorlati alkalmazás készségének
hiánya. Az általános iskolai linearitásról tehát még nem lehet szó. Egységes
szintet és tanulási erkölcsöt kell teremteni ebben az első évben, s részben ez
szabja meg a tanmenetbe veendő olvasmányok nehézségi fokát és sorrendjét.
Mindezt az idei tanmenet már tekintetbe vette . . . az előzetes beszélgetési és
gyakorlási anyag rugalmasan alkalmazható. 2. A tanulók többségének igen
kevés és zavaros nyelvtani fogalmai vannak. H a a nyelvtanár meg akarja
értetni nyelvtani mondanivalóját, a legtöbbször a magyar nyelvtanra szeretne
támaszkodni, de kiderül, hogy a tanulók nyelvtani tudása legtöbbször legfeljebb verbáus . . . A birtokviszony szórendje . ! . még a IV. osztályokban is
okoz nehézséget. Ennek oka, bogy alapos nyelvtani tudás híján a tanulók nem
ismerik fel a birtokviszonyt, különösen ba hiányzik a -nak -nelc a rag . . .
Nincs annyi idő a gyakorlásra, mint amennyi esetleg lett volna a magyar
nyelvtani órákon a birtokos jelzővel való alapos megismerkedésre. A birtokos
névmás használata elég könnyen megtanítható az első és második személyű
szerkezetekben. A harmadik személyűekben azonban már sok a probléma
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(A tanuló rendes, füzetei tiszták. A tanuló füzetei tiszták). Ez a probléma főleg
a jobb tanulóknak okoz problémát, a gyengébbek észre sem veszik, hogy i t t
különbség van. Gimnázium, I I . osztály : 1. A 3. személyű birtokos névmással
kapcsolatban merült fel nehézség. A rendelkezésre álló idő alatt a tanulók
többsége önállóan nem képes eldönteni, mikor melyik alakot kell használnia.
2. Tőszámnevek ragozása. Hiányzik a begyakorlási idő. Ragozott számnevek
egy olvasmányban fordulnak elő nagyobb számban, és az sem kötelező.
A melléknévi igenevek megtanítására készült olvasmányt tanítjuk, az ú j tananyagbeosztás a melléknévi igeneveket csak a I I I . osztályban t a n í t t a t j a .
Gimnázium I I I . osztály : 1. Tanítványaim a jelen és múlt idejű cselekvő
melléknévi igenév képzését t u d t á k és használatát értették . . . a nehézség a
szenvedő alak tanításakor jelentkezett, és a tanulók eddigi tudása is bizonytalanná vált . . . E nyelvtani rész megtanítása csak úgy volna lehetséges, ha
a tanulók már az első osztálytól kezdve találkoznának a szövegekben a szenvedő mondatszerkezettel. 2. A tankönyvben közölt Nyekraszov költemény
alapos feldolgozására nincs elég idő. 3. A zenéről szóló olvasmány meghaladja
a tanulók nagy részének zenei tudását . . . Erre a beszélgetési részre is áll az,
amit szinte valamennyi III. osztályos könyvben található társalgási anyagra
elmondhatunk: alapos feldolgozására nincs meg-a kellő idő.
Fizika. VII. osztály : 1. Csak a tanulók egy részével és a tervezett időnél
többet ráfordítva sikerült a hőtani számításokat megnyugtató módon elsajátíttatni. Különös nehézséget okozott még á molekula fogalma, a maximumminimum hőmérő, a párolgás és lecsapódás, a párolgás és lecsapódás a gyakorlatban. A hiányosságokat annak tulajdonítom, bogy az anyag túlzsúfolt,
majdnem minden órára ú j anyag jut. Eredményesebb lenne a tanítás, ha minden
alkalommal beállíthatnánk egy-egy órát — ahol szükséges — a gyakorlati
alkalmazásokra, számításokra, számonkérésre. 2. Nem tanítható a rendelkezésre álló idő alatt a munka fizikái értelmezése, a munka kiszámítása és mértékegységei, a hőmennyiség és egysége, hiányosan tanítható a_ belső égésű
motor. 3. Nem tanítható a rendelkezésre álló idő alatt a csigák, munkavégzés
csigával, csigasor, a hőmérő, a hőokozta térfogatváltozások gyakorlati jelentősége, a hőmennyiség egysége, az égéshő, számolási feladatok hőmennyiségekre, a fajhő, számolási feladatok fajbőre, a hőforrások, hővezetés, hővezetés
és hőszigetelés gyakorlati jelentősége, a mechanikai munka hőegyenértéke,
gőzkazán, gőzturbina; csak a tanulók egy részénél volt sikeres a tanulás a
következő anyagrészeknél: hengerkerék, munkavégzés emelővel, a hő terjedése
sugárzással, a hősugárzás gyakorlati jelentősége, párolgás, forrás, lecsapódás a
gyakorlatban. VIII. osztály : 1. Időhiány m i a t t nem sikerült elsajátíttatni a
váltakozó áramú generátor, ennek fajtái, meghajtása, az elektromosság áramlása gázokban anyagrészt; csak a tanulók egy részénél volt sikeres a lágy vasas
és forgótekercses volt- és ampermérő, az egyenáramú motor, az indukált á r a m ,
a transzformátor, az energia megmaradása a transzformátoron, az elektromos
energia szállítása tanítása. A kevés idő okozta nehézséget tetézi a kísérleti
eszközök hiánya. 2. Csak részlegesen sikerült az áram mágneses h a t á s á n
alapuló árammérő műszerek megismertetése, a váltakozó áramú generátorKorszerű fizikai műveltségre törekszünk, ehhez szükséges a megértést biztosító
egyszerű kísérlet s a tudatosságot biztosító gyakorlat (fizikai számítások,
tanulókísérletek, üzemlátogatás, a kísérletezés értékelése a számonkérésben).
Gimnázium II. osztály : 1. Időhiány miatt nem sikerült elsajátíttatni a mozg.
vektorok, hajítások anyagrészt, továbbá a Newton törvényei, súly és tömege
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mértékrendszerek anyagrészt, csak a tanulók egy részénél volt eredményes a
munka, az energiára vonatkozó összetett feladatok, mértékegységek és az
állandók fizikai tartalmának megértetése. Még mindig sok az anyag a II. osztályban annak ellenére, hogy az óraszám az idén bővült . . . A tanulók küszködnek, és undorodnak a fizikától végig a gimnázium osztályaiban, ha nem
t u d j á k pontosan a II. osztály anyagát. 2. Csak részlegesen sikerült a következő
anyagrészek megtanítása: merev testekre ható erők összegezése és felbontása,
párhuzamos erők összegezése, súlypont, egyensúlyi helyzetek, állásszilárdság,
a munka egységei, energia- és munkaszámítás egyszerű gépekkel kapcsolatban.
I I I . osztály ; 1. A rendelkezésre álló idő alatt nem sikerült a gőzgépről tanultak
felelevenítése, a hangtan állandó beillesztése a bullámtanba, az elektrosztatikát
és a Coulomb törvényt sem t u d t a m egy órán megtanítani, mert a tanulók nagy
többsége semmi alapkísérletet nem látott az általános iskolában. A legnagyobb
hiányosságot abban látom, bogy kevés idő maradt feladatok megoldására.
A tanulók az előírt egy házi feladattal sem mindig birkóznak meg, és a feladatmegoldás gyakorlására ebben az évben nem jutott idő. Ez a tény annál is
inkább aggasztó, mert az érettségin a képlettár bevezetése kizárólag csak
összetettebb feladatok adását teszi lehetővé. 2. Több időt szántam a tehetetlenségi nyomaték, a periodikus mozgásokról általában szóló anyagrész tárgya-,
lására. 3. Részben volt eredményes a merev testek forgó mozgásának és az
egyenletes körmozgásnak. a tanítása. IV. osztály : 1. Csak részlegesen sikeresen elvégzett részben új, részben ismétlési anyagrészek: az energiamegmaradás elve a hőenergetikában, gázok állapothatározói, gázegyenletek, áramló
folyadékok és gázok, közegellenállás, repülés, a hidrosztatika, a hullámmozgás,
hulláminterferencia. 2. Generátorok, motorok.
Kémia. A rendelkezésre álló idő alatt nem vagy nem kielégítően elsajátított anyagrészek: VIII. osztály : 1. A kémiai egyenlet, á fémek általános
jellemzése, a szappan; 2. az égés, a víz, a kémiai változások csoportja, az
ammónia, a kén, kéndioxid, kénes sav, a kéntrioxid, a salétromsav, a sósav,
az ecetsav. Gimnázium I. osztály : 1., 2. 34—37. 1. Gramm egyenérték súlynyi
mennyiség (vidéki gimnáziumban nem tanítható), az alapfogalmak és alaptörvények, a kémiai folyamatok mennyiségi viszonyai, az oldatok, nem
fémes elemek és vegyületeik; 3. a titrálás; 4: az alapfogalmak és alaptörvények
fejezete, a mólos normáloldat és a titrálás; 5. a vegyérték, bázisok, savak,
titrálások, kémiai egyenletek. II. osztály : Tanulókísérleti órák. Minden gyakorlat elvégzésére 2 órát használtunk fel, tehát többet a javasoltnál. Az osztályokat két csoportra bontottuk, a gyakorlatozók az első tanítási óra előtt
1 órával, tehát 7-kor kezdtek dolgozni. Az egyik csoport az egyik héten, a másik
egy hét múlva végezte kísérleteit. A 3. gyakorlathoz kapcsoltuk még a zsírok
elszappanosítását, a 4. gyakorlatot a kőszén lepárlási kísérlettel bővítettük.
Biológia. V. osztály : A virágszerkezet későbbi begyakorlására nincs mód.
Mire a tavaszi időszakban ú j r a előkerül a virág, a szeptemberben megismert
termőre és porzóra már nem emlékeznek; a méhészetet kihagynám az V. osztályból, sok az ú j fogalom; egyes állatok leírása túlzottan részletező (fogazat,
fogak száma stb.). VI. osztály : A rét füvei, pelyvások tanítása csak részben
sikerült. A füveket határozni a legnehezebb, meg sem kísérelhetjük; eredménytelen a gyomnövények, gyógynövények, mérgező növények tanítása, sok az
egy órára eső növény; ha egy órán több növényt tanítunk, sematikus felsorolást végzünk csupán. VII. osztály : Nem sikerült, illetőleg csak részben
sikerült a talaj és talajművelés, a levelek működése, a növényrendszertani
2*
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részből a zárvatermő magvas növények, az anyagcsere folyamai-ok megtanítása. Az anyag túlméretezett, a tanítási egységek egymástól távol esnek
(növények szervei és működésük — idegen t á j a k állatai és növényei). Egy
órára túl sok állat tárgyalása jut. Hiányzik a szemléltetés lehetősége. Az állatrendszertani rész célja a 3 év anyagának összefoglalása, mégis eddignem t a n u l t
állatcsoportok tárgyalását tartalmazza (szivacsok, csalánozók, puhatestűek,
tüskésbőrűek). Ezeket egy tanítási órán nehéz megtanítani. VIII. osztály :
Nem sikerült, vagy csak részlegesen sikerült a következő anyagrészek megtanítása: 1. A vese kívülről és belülről, az idegrendszer; 2. az idegrendszer
jelentősége, agyvelő ós agyidegek, az élet szakaszai I—II., az ember származása,
összehasonlítás, ősember, a fertőző betegségek, egészségügyi intézmények, az
idegrendszer betegségei, gerincvelő, zsigeri idegrendszer. Az ok az anyag túlmóretezettsége, túlzsúfoltság. Gimnázium I. osztály : 1. Nem tanítható így a
sejtosztódás formái című rész, túlzottan bő a tápanyagok felvétele. 2—4. (egy
gimnázium három pedagógusának összesen 30 figyelő lapjából): A rendelkezésre álló idő kevés volt, és ennek következtében többet kellett ráfordítani
vagy hiányos eredménnyel beérni a csírázás, a szakaszos fejlődés, ivartalan
és ivaros szaporodás, az ingerlékenység és mozgás, a növény rendszertan, a
gombák, a harasztok (a nemzedékváltakozás), a virágdiagram olvasása, a
szőlőfélék és ernyősök családja, a liliomfélék és pázsitfűfélék családja anyagrészeknél. Sokszor említik a szemléltetés elégtelenségét. 5. Mohák, harasztok:
az eredménytelenséggel előre számoltam, mivel a jelen tanévben a nemzedékváltakozással is ismertetésükkor kell foglalkoznunk. J ó előkészítéssel és t ö b b
idővel elvégezhető. ,,Ha azt akarjuk, hogy a növénytan már az első osztályban
is a materialista világnézet kialakítását szolgálja, akkor ezt az anyagrészt
megfelelően elosztva tanítani kell, különben a megkezdett útról ismét letérünk,
és megmaradunk az általános iskola színvonalán". Különös nehézséget okoz
a szakaszos fejlődés és a jaro vizáéi ó tanítása.
Matematika. I. osztály (és folytatólag a következők): a rendelkezésre
álló idő alatt hiányosan elvégzett anyagrészek. 1. Zárójeles feladatok, az
együvé tartozó mennyiség; 2. zárójeles műveletek; II. osztály : 1. a maradékos
osztás; 2. a maradékos osztás; 3. egyenlő részekre osztás 2, 3, 4, 5-tel; 4. kétjegyű számok osztása; I I I . osztály : 1. egy mértékegység átalakítása; 2. szorzás
írásban két jeggyel; 3. írásbeli szorzás, a szorzó kétjegyű; 4. írásbeli szorzáskétjegyű szorzóval; IV. osztály : 1. mozgásokra vonatkozó feladatok, egyenletes sebességgel szembehaladó mozgásokra vonatkozó feladatok; 2. a négyzet
és téglalap területének kiszámítása; 3. osztás 3 jegyű osztóval; 4. osztás 3
jeggyel; 5. szöveges feladatok megoldása 3 -jegyű osztóval; V. osztály : tégla és
téglalap; VI. osztály : 1. szám kiszámítása törtrészből; 2. megoldási terv, zárójelhasználat, szorzás közönséges törttel, fordított arányosság; VII. osztály :
mennyiségek és átalakításuk; VIII. osztály 1. szöveges egyenletek; 2. a hasonlóság gyakorlati alkalmazása; 3. %-érték kiszámítása a %-láb századrészével
való szorzással, előjeles számok kivonása, olyan algebrai kifejezések számértékének kiszámítása, melyek együtthatót és hatványkitevőt tartalmaznak,
egyenletek megoldása a műveletek összefüggései alapján (—-26 + x = 3);
4. egyenletek megoldása (szöveges és numerikus); 5. törtes egyenletek;
gimnázium I. osztály : 1. háromszögek egybevágósága (nem érzik a bizonyítás
szükségességét); 2. szorzattá alakítások, geometriai szerkesztések, szöveges
egyenletek, mozgásokra vonatkozó szöveges egyenletek, függvénytani fogalmak
(megjegyzés: a matematika és geometria anyag jól előkészített értelmes tanu'300

lónak is sok; nincs elég idő a megemésztésére, begyakorlására; ez az oka annak,
hogy a középiskolában a tanulók zömének nehéz a tárgy végig, és főleg
ezért buktatós tárgy; aki elsős korában nem tanult meg jól számolni, az idejének
legtöbb részét a későbbi osztályokban ezzel tölti, jóformán eredménytelenül...)
3. összetett algebrai törtkifejezésekkel való műveletek; 4. a racionális számkör
kiépítésének áttekintése (megjegyzés: 14 óra kevés; az itt szereplő kérdések
legtöbbjére az osztály 5—6 tanulója~tud felelni, a többség nem, mert vagy
egyáltalában nem tanulta, vagy elfelejtette, Vagy nem t u d j a alkalmazni; a
tankönyv szerint 43 oldal 14 órára osztva igen zsúfolt, egy órára igen sok fontos
tétel és szabály jut, kevés az alkalmazásra fordítható idő; ugyanezen tanítási
egységen belül a zárójelek használatát . . . ilyen formában a tanulók nem tanulták, így ú j anyagként állt előttük); 5. algebrai törtek szorzása, osztása, hatványozása, racionábs tört algebrai törtté alakítása, paraméteres egyenletek megoldása, paralelogramma szerkesztések (különösen az elemzés és a diszkusszió),
a körrel kapcsolatos mértani helyek, a kerületi és középponti szögek tétele,
a búrnégyszög tétele, érintőnégyszög (megjegyzés: bármennyire konkretizáljuk
az elméletet, annak alkalmazására kevés az idő, pedig a cél ez; önálló matematikai meglátás is csak az év végén jelentkezik; az anyag túlzsúfolt); II. osztály : 1. egyszerű irracionábs függvények és grafikonjaik, másodfokú egyenletrendszerek, a batványfogalom kiterjesztése és a logaritmus; 2. a logaritmus,
másodfokú egyenletrendszerek, szögfüggvények alkalmazása összetett trig.-i
feladatokban, a hasonlóság; I I I . osztály : 1. geometriai helyek meghatározása
koord. geom. úton; IV. osztály : 1. a parabola alatti terület; ábrázoló: görbe
felületek áthatása.
c. A tankönyv okozta problémák és nehézségek.
Nem vállalkozhatunk arra, bogy tankönyvről tankönyvre ellenőrizzük
és értékeljük a pedagógusok megállapításait. Az elemző lapok észrevételeit
csoportosítottuk tárgyak szerint és a legnagyobb tárgyilagossággal, az egyes
tankönyvek szerzőinek felfedésére sem törekedve. Minden egyes közlést olyan
jelzésnek kell tekinteni, melyre fel kell figyelni akkor is, ha az említett probléma egyetlen ember mindennapi munkájában okozott zökkenőt. A tankönyvek
a jelenlegi ismeretnyújtás és ismeretszerzés legegyetemesebb és leghatékonyabb
segítői, komoly érdek fűződik tehát, minden olyan észrevétel megszívleléséhez,
mely hiányosság kiküszöbölését teszi lehetővé, vagy az eddiginél járhatóbb
u t a t hoz javaslatba.
.
Magyar (olvasás, irodalom). I. osztály : 1. 14, 1. Az 1 ismertetése: a lő
fölötti képet el kellene hagyni, a gyermek a legtöbbször úgy értelmezi, bogy
„a katona bácsi lő" (emberre!). 2. (Több pedagógus kérése). K é t nagybetű
feldolgozása egy órán csak látszólagos időnyereség; oka a későbbi hely télen
betűkapcsolásoknak; a gyakorlat megbuktatta azt a feltételezést, hogy egy
órán 3 betűt is fel lehet dolgozni; minden sietség megbosszulja magát stb.
3. 32.1. n, tanító néni; egyszerűbb lenne a néni képe az n hang szemléltetésére.
Gyújtsd meg a villanyt! A villanyt nem g y ú j t j u k meg (lapszám nélkül).
5. 62. 1. Ünnep az iskolában. Sok benne az ú j fogalom, bosszú szó. 6. Ünnep
az iskolában. A témáról való beszélgetés nehézkes volt, ilyenné tette a sok
nehéz fogalom (felszabadították hazánkat, Petőfi a szabadságért küzdött,
a világ dolgozói összetartoznak . . .) 7. 75.1. A J a n u á r elöljár mondóka nehezíti
a hónapok nevének megtanulását. 8. 114.1. Látogatás a gépállomáson. Nehezen
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tanulhatók a hosszú szavak (kormánykerék, gépállomásvezető), a sok ú j
fogalom (traktorok, nyereg, eke, hasította a földet, zakatolt stb.) m i a t t .
9. 105. 1. Miklós visít. Ennek oka vagy a verés, vagy a mosdatás; Miért kell
a mosakodást ilyen képhez kapcsolni? 10. 122. 1. A kis fa. A befejező 3 m o n d a t
nem n y u g t a t j a meg a gyermeket. Talán a fordításban van a hiba? 11. 131. 1.
A Hóka c. olvasmány maradjon el (többször). Nem érdekes, nevelési szempontból érdektelen. Ugyanez vonatkozik Az állatok vitája és A kóró és a .kismadár című mesékre is. 12. 132. 1. Egy délután. Tartalma távol van a gyermektől, elhagyandó. 13. Ua., nehéz feldolgozni, hetet-havat összehord. 14.
168. 1. Az én titkaim. Nehezen tárgyalható így ebben az életkorban. J a v a s latok: A 86—117. lapig: A nagybetűk ismertetésénél i s ' m a r a d j o n meg a
nagyobb méretű betű, mivel az áttekinthetőbb. A 82. laptól a kis- és nagybetűs
rész között több rövid mesére lenne szükség a kisbetűk alapos begyakorlására.
Az olvasmányok kiválogatásánál a szemléltetésre alkalmasakat kell előnyben
részesíteni. A szemléltetés legyen pontos (116. 1. Derűs reggel: Az olvasmány
szövege énekes pacsirtára utal, a kép búbos pacsirtát — pipiske — ábrázol,
az nem száll a magasba énekelni; 130. 1. Méhek. Az illusztráción két kas szerepel, a valóságban a gyermek inkább kaptárt figyelhet meg). Hiányzik a
becsületességre, a talált holmi visszaadására serkentő, a lopás leküzdését
segítő találó kis eset vagy mese, a közvagyon óvására, az utcai szemétgyűjtő
használatára, a felnőttek iránti udvariasságra nevelő világos, sokat mondó
kis történet. Az elemző, összetevő módszerrel év végére a tanulók megtanulnak
olvasni, ez az eredmény azonban igen nagy erőfeszítést követel meg mind a
tanulóktól, mind a nevelőktől. Ki lehetne dolgozni olyan módszert, melynek
segítségével játékosan, könnyen és kedvvel tanulhatnának meg olvasni még a
gyengébb tehetségű tanulók is . . . Egy pedagógus pontokba foglalt k í v á n :
ságai az I. osztályos tankönyvvel kapcsolatban: a ) A betűk átcsoportosítása.
b) Lehetőség az ú j betű sok rövid szón, szótagon való gyakorlására (eleinte
2 betűs szavak), c) Hosszú szavak, torlódó mássalhangzók csak a b e t ű k megismerése i t á n következzenek, d) Az ú j betű a lehető összes kapcsolatban
forduljon elő. A nagybetűknél is sok név, ú j mondat legyen, e) Több legyen
az írott szöveg, f ) A tartalom-elmondás könnyítésére több olvasmánynál kell
a kép vagy képecske, mint pl. a 89. és 116. lapon, g) Érdeklődést, hangulatot,
érzelmet keltő, csengő rímű versek lennének szükségesek, melyeket szívesen
és könnyen olvas, tanul a gyermek. Lehetőleg elbeszélő tárgyúak, h) Az olvasási kedv felkeltése és a jó olvasási készség kialakítása céljából sok érdekes
történet kellene, pl. 101., 124., 126., 162. 1., még több állat- és népmese.
i) Sok kép, főleg a betűismertetésnél, melyekből a betűalak elvonható, s így
azok a betű febsmerésében az emlékezetet támogatnák.
II. osztály : 1. 31. 1. Szántanak, vetnek. Sok az ú j fogalom (barázda,
ekévas, szövetkezet, borona, tanácstag, gépállomásvezető, vetőgép, csődugulás stb.), nem tanítható ebben az életkorban. 2. 47.1. Az adott szó. A könyvben nincs olvasmány a kisdobosok életéről, legalább ennek az olvasmánynak
a bősét lehetne kisdobosként bemutatni, és a kisdobos segíteni akarását,
szavahihetőségét, áldozatvállalását i t t kiemelni. 3. 48. 1. A „csaló". Csak
részlegesen tanítható. Sok az ebben a korban megmagyarázhatatlan fogalom
(csiszolja eszét a tudomány, a tudományok csarnoka, gyanúba keverte,
visszavonulóban van az a j t ó felé, ravasz fondorlattal, tejivás örvével, üzelmei
napvilágra kerültek, a vizsgálat kiderítette, gémberedett kis arcocskában végződött). 4. 50. 1. A tanuló közösség. Ki az árulkodó? Az olvasmány az árul'302

kodás fogalmát nem magyarázza meg. A párbeszédes formában közölt fejtegetések filozófiai ízűek, távol állnak egy 8 éves kisgyermek lelkivilágától.
Ebben az életkorban a folytonos árulkodás nem ilyen okból fakad. 5. 71. 1.
Egészségi ismeretek. Sok jó tanács sűrítve. Annyi magyarázat kellene hozzá,
hogy 3 óra alatt sem végezhető el megnyugtató eredménnyel. 6. 119.1. A kubikusok. A benne zsúfoltan egymást követő ú j fogalmak miatt a II. osztályban
nehezen tanítható. 7. 125. 1. A dolgozók élete, a postás. Nem a mai és nem a
városi postás m u n k á j á t m u t a t j a be, a postás m u n k á j á t az olvasmányból nem
lehet megismerni. 8. 132. 1. A hóvirág; A részlet nehéz ebben az osztályban.
9. 140. 1. Március 15. Az olvasmányban idézett szemelvények igen nehezek.
10. 163. 1. A felszabadulás ünnepe. Az édesapa oktatása nem mond semmit
ilyen korú gyermeknek. 11. 194. 1. A cserebogár. Terjedelmes, sok a magyaráz a t r a szoruló szó.
I I I . osztály : 1. 9. 1. Ürgeöntés. A 30 soros bevezetés fölöslegesen
növeli a hosszú olvasmány terjedelmét. 2. 84. 1. A baromfiudvar lakói. I t t a
terjedelem lehetővé tenné a baromfiak élelméről, gondozásáról történő beszámolást. 3. 162—163. 1. Árpád, a honalapító. A honszerzésnek ilyen formában
való ismertetése nehézkes és zavaros ebben az életkorban. 4. 177.1. Március 15.
T ú l tömör a nyelve. 5. 188. 1. Roham a Téli Palota ellen. Nehéz, sok az ú j
fogalom, az állandó magyarázatok miatt az olvasmány mondanivalója elvész.
6 . 215. 1. Szabad az út. Át kell írni. A kis Halász Jóska már nem járhat az
iskolába, kikerült az úttörő korból is. 7. 226.1. Csepel. Sok benne az ú j fogalom.
Általában: több meseszerű olvasmány legyen a könyvben, a tankönyv népmeséi és mondái megfelelők; a kisdobosok életéből tipikusabb és több olvasm á n y t lehetne adni; a kísérletek leírása ne legyen elvont, több életközelségre
lenne szükség a társadalmi és természeti jelenségek megfigyeltetésében, ne
haladja meg a gyermek fejlettségi fokát; néhány olvasmány terjedelme túlméretezett: az 1 y 2 oldal az a. legnagyobb terjedelem, amelyet még alaposan
fel lehet dolgozni; a verseknél fel kell tüntetni a költő nevét: bármilyen időszerű és szép is a vers, ha írója nem méltó arra, hogy nevét közöljék, hagyjuk
ki a tankönyvből, a tanulónak a vers elmondásánál a költő nevét is mondania
kell; a könyv külsőleg nem tetszetős, nyomása sem kielégítő.
IV. osztály : A Himnuszon és a Tisza című Petőfi költeményen kívül
nehéz városi gyermekeknek A len és a kender című olvasmány. Terjedelmük,
nehéz megfogalmazásuk, a sok ú j fogalom miatt nehezek az összes történelmi
olvasmányok. Kívánság itt is, hogy az olvasmányok terjedelme lehetőleg ne
haladja meg az
oldalt. A száraz, tömör, nehezen megmagyarázható szavakat és szóösszetételeket tartalmazó történelmi olvasmányok helyett írják
meg a történelmi anyagot a gyermeki lélekhez közelebb állóan. Hiányként
említi egy pedagógus, hogy nincs a könyvben a városi munkásság meginduló
életét bemutató olvasmány a felszabadulás utáni időből.
VI. osztály : 147. 1. Toldi összefoglalása. Túlzottan részletező, a tanulók
életkori sajátosságait meghaladóan nehéz megfogalmazású, tudományos igényű.
Gimnázium I. osztály : Az irodalomtörténetekről és szöveggyűjteményekről nem készítettem feljegyzést, mert ezeket segédkönyvként használtuk fel.
Az óra- és tananyagcsökkentés az eredetileg is túlságosan terjengős és a
tanulók életkorát meghaladó szövegeknek még ezt a felhasználását is megnehezítette. Egyik kartársam jegyzetdiktálással próbálkozott, a másik a tankönyv
kijelölésével, én leginkább részletes óravázlat diktálásával. Mindbárom módszer túlságosan sok időt rabolt el a nevelésre, művészi élményre szánt órából.
'303

Az ú j tankönyveknél kívánatos nagy írók műveiből egynek-egynek példamutató elemzése. A többinél elég lenne a keletkezés körülményeinek a lehető
legpontosabb ismertetése, hogy az órán ezzel ne kelljen sok időt eltölteni.
Az elemzést pedig a szaktanárra, illetőleg a. tanulókra lehetne bízni, hogy
önálló vélemény alkotására kényszerüljenek . . . Az ú j tankönyvek m ű f a j o k
szerint haladó, gazdag, érdekes szemelvénygyűjtemények legyenek rövid,
tömör, világos elméleti meghatározásokkal. A szemelvényekből a t a n t e r v csak
egy hányadot ölelne fel, a többit tetszés szerint, minden kényszer nélkül
olvashatnák, és — gondolom — olvasnák is a tanulók.
Gimnázium II. osztály : 1. Sok az anyag és nem tervszerű a feldolgozása.
A középkori irodalomból kevesebbet, a felvilágosodás korától több, bőségesebb anyagot dolgozhattak volna fel a tankönyvírók. 2. A feudalizmus
irodalmának kibontakozása: A legfőbb oka az eredménytelenségnek a t a n k ö n y v
maximaiizmusa (12 oldal irodalomtörténet, 21 oldal szöveggyűjtemény, 1 óra).
A magyar nyelvű irodalom győzelme a XVI. században. A jelenlegi t a n k ö n y v
bénítólag hat a tanulókra (10 oldal irodalomtörténet, 22 oldal szöveggyűjtemény, 1 óra). Volt olyan tanuló, aki 4 óra alatt sem t u d o t t elkészülni.
Balassi : A tankönyvi szöveg stílusa annyira tökéletes, igényes és választékos,
hogy a tanulók nem képesek magukévá tenni stb. 3. Egyetlen megállapítás
egy másik pedagógus elemzéséből: A szigeti veszedelem. Tudományos alaposságával ez a rész is valósággal kérkedik, de ezt így a II. osztályokban tanítani
1—2 órában nem lehet. A jellemzés terjengős, a műfaj-mintákra vonatkozó
meditáció fölösleges teljes egészében. Az eposz nyelvét viszont alaposabban
kellett volna elemezni és méltatni . . . 4. Kölcsey : A tankönyv szemelvényei
hézagosak, a magyarázó szöveg nem alkalmazkodik a tanulók életkorához . . .
Magyar.--Nyelvtan. II. oszály: 1. Másképp hallom, másképp írom. A t a n könyv beosztás szerint nehezen sajátítható el, mert kizárólag a szótagoláson
alapszik, ez'pedig helytelen. A szótő megtanítása föltétlenül előzze .meg az
az elemzést. 2. A könyvben szereplő képek szürkék, nem sokat m o n d a n a k ;
a 11. lapon közölt képet a gyerékek így elemezték: A k u t y a néz. A kacsa néz.
A kakas néz.' A tyúkok esznek. A 29.1. rajzára is nehezen találtak mondatokat.
32. 1. Az osztozkodó medvék című képet nem ismerik. Színesebb, kifejezőbb
képek kellenek a tankönyvekbe. I I I . osztály: 1. 40. 1. A főnév fogalmi meghatározása: hiányzik a kérdőszó (ki vagy mi). 42. 1. A főnév fogalmi meghatározása: „A tulajdonnév meghatározásából kihagynám a személy szót. í g y
szólna: A tulajdonnév egy-egy élőlénynek vagy élettelen dolognak saját neve.
Mindkét főnévből több szemléltető kép kellene. . ." A melléknév fogalmi
meghatározása: hiányzik a kérdőszó (milyen). 2. Szógyűjtés kivel, mivel kérdésre. A nyelvtan- és kézikönyv kevés segítséget n y ú j t kezdő pedagógusnak.
A főnevek hasonulásos formája csak jártasságot követel, mégis alapos és
szemléletes munkát kíván a tanító részéről. IV. osztály: 1.67. 1. A példaszöveg nem tanítható, túl tömör, az élő beszédben ritkán fordul elő ilyen,
„cifra" beszéd; 68. 1. A 2. gyakorlat tulajdonságjelzőit nem minden m o n d a t ban lehet egyszerűen kicserélni. 2. 51. 1. A 2. gyakorlat alanyainak felismerése
problémát okoz. Összetett mondatok is vannak, több alany egy mondaton
belül. Ezt az előzmények nem indokolják; 52. 1. az l . é s 2. gyakorlat nehéz.
V. osztály: 1. A hangulatfestő szavak meghatározása, a szabály igen bonyolult,
nehéz megfogalmazású. 2. Igék feltételes, felszólító módjának helyesírása:
a szabályok túl bők, részletezők. 3. A j hang kétféle jelölésére valamilyen
kézzelfogható szabályt kellene kidolgozni 4. Egyjelentésű és több jelentésű
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szavak kapcsolatban az azonos alakú szavakkal (ennek tanításával). Javasolom
a következő felosztást: az azonos alakú szavakat soroljuk be a több jelentésű
szavak egyik fajtájaként; egyéb birtokos személyragos névszók: a bonyolult
szabályt el kellene hagyni. VI. osztály: A tulajdonnevek helyesírása: az anyag
túlzottan részletezett, sok felosztás és felsorolás, sok kivétel van. VII. osztály: Az alárendelt összetett mondatok helyes használata. Az anyag túlzottan
hézagos, nem tipikus eseteket sorol fel. Igen zavaros például a 2. pont alatti
anyagrész. El kellene hagyni ezt az anyagrészt az általános iskolából.
V—VII.
osztály (napköziotthon-vezető véleménye): Megfelelő előkészítés után is nehezen tanulják a túl tömör szabályokat. Gimnázium, I. osztály: Az 5 + l - e s tanítás mellett, amikor a tanulóknak napi 6 órára kell készülniük, és a szakköri
munka is fokozottan igénybe veszi idejüket, nem lehet arra számítani, hogy
A magyar helyesírás szabályai megfelelő pontjait fellapozzák és tanulmányozzák. Nem is igen érnének vele célt, mert a közölt szabályok túlságosan bonyolultak, felaprózottak, sok kivételtől terheltek. . . Minden lényeges helyesírási tudnivalónak tehát a tankönyvben kell lennie a lehető legérthetőbb,
legegyszerűbb, legáttekinthetőbb formában.
Történelem. VIII. osztály: Az egész tankönyv túlságosan száraz, adatszerű. Gimnázium II. osztály: 1. A feudalizmus virágkora. A tankönyv anyaga
részben tömör, részben hézagos. A termelési erők és termelési viszonyok,
összhangjának történelmi törvénye ezen a fokon és ezzel a szövegezéssel
nehezen elsajátítható. A tankönyv egyes részei, pl. a tőkés termelés korai
formái, a tőkés manufaktúra, a falusi háziipar tőkés irányítás alatt olyan,
politikai gazdaságtani tudást igényelnek, amilyennel a tanulók eddigi tanulmányaik során seholsem találkoztak. 2. Vizsgálataimat a II. osztály anyagával
kapcsolatban végeztem, mivel mind a taníthatóság,. mind a tanulhatóság
szempontjából egyike a legproblematikusabb anyagoknak. 122—126.1. A tankönyv a feudábs anarchia felülkerekedésénól nem szorítkozik a lényegre.
129-133. 1. A jogilag egységes jobbágyosztály című rész kissé tömör, a tanulók
számára nehezen érthető. 133-136. 1. A rendiség kialakulása, a tankönyv
fölöslegesen terjengős. 169—178.1. Atőkés gazdálkodás stb. Alapvető fogalmak
alapos megmagyarázására, megértetésére kell törekedni, a földrajzi felfedezésekről is meg kell emlékezni. Nehezíti a helyzetet, hogy a tankönyv ezen része túlságosan tömör, nehezen érthető és tanulható. 179—183. 1. A tőkés manufak-.
t ú r a terjedelme miatt alaposan nem tanítható. 187—200.1. A reformáció, mint,
társadalmat alakító mozgalom lényege elsikkad. A tankönyvben sok az új*
fogalom, melyeknek megmagyarázása a tanítási idő lényeges részét igénybe
veszi. 205—209. 1. Hollandia stb. Könnyebben tanulható megfogalmazásban
kell adni. 209—218.1. Az abszolút monarchia. Az anyag nehéz, a tankönyv megfogalmazása sem megfelelő mindenütt. 3.116—119. A királyi vármegyerendszer
összeomlása. Problematikus leegyszerűsítések vannak ebben a részben. Gimnázium IV. osztály: 1. A nemzetközi munkásmozgalom és az I. Internacionálé. Az Internacionálé tárgyalásánál annak első és második szakaszáról,
világosabban, összeszedettebben kellene beszélni. A tankönyv említi A tőke
első kötetének megjelenését és politikai gazdasági fogalmakat magyaráz.
Ugyanakkor a belőle levont következtetést nem érti meg a tanuló. Az ideológiai,
politikai kérdésekhez elégséges tanulmányaik nincsenek. 2. A IV. osztályban
az idegen nevek kiejtési táblázatának megszerkesztése igen fontos lenne.
Földrajz. IV. osztály : A rendelkezésre álló időnél többet kíván a követ-,
kező olvasmányok feldolgozása: Az ország. gyümölcsöskertje (17—18. 1.);
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Virágzó élet a Tiszavidéken (23—25. 1.); Puszta, puszta stb. (30—35. 1.); a
balatoni olvasmányok (50—57. 1.); Kukoricaföldön acéiváros (62—65. 1.);
Bakony stb. (67—71. 1.); részben az új fogalmak száma, részben a terjedelem
nagy. Több kép nem megfelelő, nehezen kivehető. F . osztály : 1. Az Alföld.
Az egyes tájaknál azonnal kapcsolni kell a terményeket s a foglalkozást, m e r t
ellenkező esetben a tanulók összecserébk a t á j a k jellemző terményeit. 2. Mielőtt a szomszédos országokról kezdenénk tanulni, ajánlatos lenne ide i k t a t n i
rövid, nem sok ú j fogalmat tartalmazó áttekintést Európáról. Ez mintegy
bevezetné a szomszédos országokról szóló nagyobb tanítási egységet. VI. osztály : Általában igen sok a névanyag. Kevesebb név tartalommal. . . maradandóbb. A 73. lapon levő felső'kép és az aláírt szöveg értelmetlen. Gimnázium
I. osztály : 1. A nagy területi egységek (Nyugat-Európa, Dél-Európa stb.)
általános tárgyalása néhány sorban — ahogy a jelenlegi első osztályos tankönyvben található, nem célravezető. Vagy hagyjuk el a jelenlegi rövid bevezetést, vagy bővebb, megalapozó összefoglalásra lenne szükség. Nem következetesek a tankönyvírók az idegen nevek kiejtésének közlésében: hol megadják
a helyes kiejtést, hol nem. Küszöböljók ki azt az ellentmondást, mely abból
származik, bogy Pozsony, Kassa nevét hol magyarul, hol szlovákul a d j á k meg.
A Kárpátok, a Szlovák-alföld, Jugoszlávia természeti viszonyai: sok az adat;
a tárgyalás részletező. 2. A Szovjetunió: nem annyira a nevek megtanulása
okozza mindig a nehézséget, hanem amit hozzá kell kapcsolná (gépgyártás,
közlekedés stb.). 3. Hiányzik az egyes témakörök végén a gazdasági rendszerezés. Számtalan olyan fogalom (termelési, gazdasági) szerepel a tananyagban, melyekről a tanulóknak még hézagosan sincs ismeretük. Pl. energiák,
nyersanyagok, ipar-mezőgazdaság, nehézipar, könnyűipar, hogy csak a f ő b b
kategóriákat említsem. A társadalmi formák összehasonbtásához ugyancsak
elenyészően kevés a tanulók alapismerete. A tankönyvnek — a gazdasági
élet körébe vágó — térképvázlatai és ábrái még véletlenül sem készülnek
azonos jelölésekkel. Hiányoznak a jól szemléltető diagramok, grafikonok
és %-os összehasonlítások, igaz, hogy ezekről ahg van konkrét fogalmuk a
tanulóknak. A termelés mennyiségi adatait csak felerészben közb a t a n k ö n y v ,
ezeket is idejétmúlt számadatokkal. Egyébként sincs meg a helyes összehasonlítási alap sem, amelyhez viszonyíthatnánk a többi országok hasonló eredményeit. 4. Jugoszlávia, Nem tanulható. A tanulók az alapfogalmakkal nincsenek tisztában. Hiányzik a masszívum, a karszt-jelenség, a síkság, a parttípus fogalmának ismerete. Nem ismerik az éghajlati öveket, illetőleg az azokat
befolyásoló tényezőket, az éghajlati típusokat, így ismeretük a levegőben lóg,
mert az alapfogalmak hiányában nincs megfelelő áttekintésük. Ugyanez áll
a talajtípusokra. Pobtikai szempontból nem értékeli világosan a t a n k ö n y v
Jugoszlávia gazdasági és társadalmi helyzetét, a tanuló nem látja, hogy kapitahsta vagy szociahzmust építő állammal állunk-e szemben. Sok az anyagban
az eddig nem hallott név, topográfiai adat, ami egyetlen ország tárgyalásánál
sem tapasztalható ilyen mértékben. A tanuló nem l á t j a meg, hogy az ipar és
a mezőgazdaság mellett most már ez az ország milyen fejlettségi fokon áll,
nem t u d összehasonlítást végezni más országokkal. Javasolom, hogy mindkét
osztályos könyvben legyen egy kiegészítő rész, mely az előforduló alapfogalmakat tisztázza. Csökkenteni kell a névanyagot. Miért van az, hogy a t a n k ö n y v i
illusztráció (térkép) és az atlasz sem tartalmazza sokszor azt a névanyagot,
amit a tankönyv közöl? II. osztály : Az ú j tankönyv mellőzi mindazt, ami a
földrajz tanítását érdekessé teszi, erre az órán is alig marad lehetőség. A t a n á r -
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nak hajszolnia kell magát, hogy a rengeteg fogalmat megmagyarázza. . .
Az általános iskolában tanult anyagra csak ritkán lehet alapítani, különösen
a faluról jött gyermekeknél. Altalános földrajz nélkül leíró természeti és gazdasági földrajz tanítása nagyon nehéz. Ebben a tanévben külön nehézséget
jelentett, bogy a most megjelent . . . tankönyv nem n y ú j t o t t a azt az alapos
és pontos ismeretanyagot, ami a szaktanár m u n k á j á t megkönnyítette volna.
Csak a I I I . év végén érik el azt a szintet, amit a könyv megkívánna.
Idegen nyelvek. Orosz. Gimnázium, I. osztály : Több gyakorlási időre
lenne szükség — és ennek megfelelő tankönyvi anyagra *— az átmeneti időben.
I. A legelső követelmény az, hogy zökkenőmentes átmenetet biztosítson az
általános iskola VIII. és a gimnázium I. osztálya között. A fiú és az anyóka
című olvasmány nem alkalmas arra, hogy a gimnáziumban tanítandó olvasmányok között az első helyre kerüljön. Az elsős tanuló. . . ú j a t , érdekeset vár,
ós ez az olvasmány bizony nem elégíti ki ezt a kívánságát. Az általános iskola
VIII. osztályában vannak sokkal színesebb, érdekesebb olvasmányok is.
Az első olvasmányok legyenek tartalmilag megnyerők, nyelvileg azonban
folytatásai a VIII. osztályos tankönyvnek. . . A levelezésről szóló olvasmány
nem érdekes. A Képes Nyelvmesterben jelentek meg cikkek a levelezésről.
Valahogy így kellene csinálni a tankönyvben is. A könyv illusztrációja szegényes, színtelen. Egy ú j könyvnek sokkal szebb kivitelűnek kell lennie. Konkrét
kívánságok még: 2. Felül kell vizsgálni a tankönyvet abból a szempontból,
hogy a mindennapi beszédben nem vagy csak nagyon ritkán használt szavak
elmaradjanak. A politechnikai osztályokra való tekintettel ki kell térni a
gyakorlati foglalkozásokkal kapcsolatos szóanyagra. A levelezéssel kapcsolatos
f ő formulákat tartalmazza a tankönyv függelékként; Érdeklődő tanulók
számára legyen többlet-anyag nem kötelezően. 3. A II. osztályban feldolgozott
szemléltető'képek (város, áruház) igen tetszettek a tanulóknak, segítették a
tanulást. J ó lenne, ha az elsős anyagban is helyet kapna a szemléltetés. Minden
olvasmány után legyen bőséges lexikai és nyelvtani gyakorlat; ha a tanár maga
szerkeszti, a feladat leírásával sok idő eltelik. Az irodalmi szövegekből vett
szemelvényeknél adják meg a szerző nevét és a mű címét. 4. Az északi lány c.
olvasmány nehéz szöveg. Csak egynegyed része dolgozható fel társalgási fokon.
A tanulók nem szeretik és a tanár sem t u d j a megszerettetni. Gimnázium
I I . osztály : 1. Egyes nyelvtani anyagrészekkel kapcsolatban, pl. a névmásoknál több gyakorlatot kellene beiktatni, a névmások különböző fajtáihoz külön
gyakorlatok kellenének. A szószedetet a I I I . osztályos tankönyv mintájára
kellene átalakítani, betűrendes sorrend, az igék szemlélettel, ragozással, a
kivételes alakok feltűntetésével. J ó lenne, ha a nyelvtani anyag a megfelelő
szövegrész után állna, és nem a könyv végén. Így a tanulók kapcsolnák a
tanult szöveghez a nyelvtant és.fordítva. 2. Néhány éves tapasztalat meggyőzött arról, hogy a könyv bevált. De ha arra törekszünk, hogy a tanulók a
mindennapi élet szavait tanulják meg és alkalmazzák, akkor .ez a könyv is
átdolgozásra szőrül. A képek használata csak akkor eredményes, ha a könyv
is tartalmaz hasonló szövegeket. Gimnázium I I I . osztály : A tankönyvet általában jól taníthatónak minősítik a pedagógusok. Kívánságok: 1. 3. lecke.
A rendelkezésre álló 4 óra alatt nyelvtannal és beszédgyakorlattal nem végezhető el. 4. lecke. A levelezéssel kapcsolatos fogalmakat egyszerűbben lehetne
az olvasmányba beépíteni. Az apa beszélgetése elvont, elméletieskedő. Puskin
Gsadájevhez írt költeménye nehéz, sok benne az ú j szó. 7. lecke. A kép nem az
orosz szakkört ábrázolja, hanem a mechanikai szakkört. 11. lecke. Az olvas'307

mány tartalma szerint a gyermekek jéghokki meccset néznek, a televízió
képernyőjén viszont vitorlás látszik. 12. lecke. Repinnék nem azt a festményét
m u t a t j a be a könyv, amelyről szó van, hanem egy esztendővel előbb készült
festményét (ugyanarra a témára), mely korántsem olyan ismert és neves, mint
a 73-as változat. 2. A feldolgozás során derült ki, hogy a szövegek egy része
hosszú, de ennél lényegesebb, hogy nehéz is. Pl. a'2., 3. olvasmány, a 10. olvasmány egy része, valamint a 13. és 15. olvasmányból a vers. Ezek az olvasmányok túl tömörek, sok bennük az ismeretlen szó és kifejezés, nehezen fordíthatók, beszédkészség fejlesztésére nem alkalmasak, s így a szövegekben rejlő
nevelési lehetőség sem valósítható meg maradéktalanul. 3. A tankönyv kis
változtatásokkal tanítható. . . törés nélkül megy á t a mindennapok nyelvéből
az irodalmi anyagba. Igen hasznosaknak ígérkeznek az olvasmányok u t á n levő
párbeszédek. Egyes olvasmányokban azonban túlzsúfoltak a szakszavak (6.,
13.), egy-egy párbeszéd pedig alig n y ú j t 4-5 ú j szót. Ezt arányosabban kellene
elosztani. Zavaróan h a t a hangsúlyjelek pontatlan elhelyezése különösen a
tulajdonneveknél. A magnetofonra felvett szövegen másképp hangsúlyozzák
a Néva, Beethoven stb. neveket, mint ahogy a könyv jelöli. A maximaiizmus
emléke kísért a 13. olvasmány bevezető mondatában, mely csaknem egy egész
óra anyagát kiteszi. 4. A sokat ígérő tankönyv anyagát még egyszer felül kell
vizsgálni, és egyeztetni kell a rendelkezésre álló idővel. El kell tűntetni a sok
ismeretlen szót tartalmazó részeket/Különösen a 13. olvasmány szegi a tanulók
kedvét. 5. 63—64. 1. Nem szabad megengedni, hogy 5 soros, 12-15 ismeretlen
szót tartalmazó mondatok kerüljenek a szövegbe. 6. 7. olvasmány, Az iskolai
szakköri munka. 34. 1. 3. bekezdés. A 15 sorban 25-30 idegen szó van. Helyes,
ha a tanulók a Revizort ismerik, így jó lenne ennek cselekményét a műből v e t t
találó részletekkel illusztrálva külön olvasmányban ismertetni. Tehát az itt
15 sorban közölt tartalmat fel kellene hígítani. Erre a célra nem felel meg a 8.
olvasmány, mert a kiszemelt részek nem találók, az ott használt szókincs nem
gyakorlati, egyes részeknek még a lefordítása is problémát jelent. 7. J ó lenne
a rüsszicizmusok magyar fordításának megadása. Az egyes olvasmányok szóanyaga nem ismétlődik meg a következőkben, így begyakorlásra kevés a lehetőség. Az illusztrációk igénytelenek, érdeklődést nem keltenek, a k ö n y v
papírja nagyon rossz.
Német. Gimnázium I. osztály : Hiányossága a könyvnek a helyesírási
tudnivalók és a fonetika teljes mellőzése. Kiejtési ú t m u t a t á s sincs. 8. 1. Die
Klasse. A sein ige többes száma mindössze 3 mondatban szerepel. 21. 1. Vormittags und nachmittags. Több ú j szó nem található meg a szószedetben. Ilyen
hiba másutt is van. 37. 1. Wie grüssen wir? A melléknévragozás két f a j t á j á t
már ezen a fokon tárgyalja, mikor a tanulóknak még nincs áttekintésük a
névelőről, s a főnévragozásból is csak-az alany- és tárgyesetet ismerik. 53. 1.
Ein Ausflug. I t t kerül sor a birtokos eset tárgyalására, és az első birtokviszony
körülírás: eine Gruppé von Schülern. 80-81.1. Auf dem Lande. Egyes mondatok
átdolgozása a magyar fordítás szempontjából kívánatos. 99. 1. Das J a h r .
Erőltetett tartalmú. A sorozatos megszemélyesítésnek semmi értelme sincs, á
megértés rovására megy. Zavarossá teszi azt, amit a-tanulók amúgy is t u d n a k .
104.1. Der Erste Mai. Az elbeszélő múlt gyakorolhatósága érdekében elbeszélő
múltba kellene áttenni (pl. Erlebnis eines Schülers). Az általában jó könyv
anyagát csak heti 4 órában lehetne elvégezni. Minden olvasmányhoz nem egy,
hanem több ú j nyelvtani jelenséget hoz. Gyakorlatai inkább nyelvtani, mint
beszédgyakorlatok. II. osztály : 56. 1. Der süsse Brei. Nehezen tanítható. Sok
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benne a mellékmondat és a z u + f ő n é v i igeneves szerkezet minden magyarázat
nélkül. 59. 1. Beim Schneider. Der Vater sagt eines Abends zu Paul: Heute
Nachmittag können wir in die Schneidergenossenscbaft geben. Képtelenség.
113. 1. I m Zoo. Az 5. feladat helytelen, mert a feladat szerinti átalakítás u t á n
névmási határozószókkal a mondatoknak önmagukban nincs értelmük. A tankönyvet a szaktanárok általában jónak t a r t j á k . I I I . osztály. 1. 3. 1. Ein Brief
in die DDR. Helytelen „in diesem Schuljahr", helyes „im vergangenen J a h r " .
25. 1. Vor der Landkarte Deutschlands. Az ú j a b b népszámlálás adatai szerint
a 66 milhó helyett 70 miibóra kell kijavítani a lakosság számát. 92.1. Gutenberg
stb. I t t közli az alárendelő kötőszókat, pedig a szövegben csak a da szerepel.
Egyes olvasmányokkal kapcsolatban nehéz beszélgetést folytatni. 2. 21. és
22. gyakorlat nehezen tanítható sok nyelvtani nehézség miatt. Az egész könyv
nagy baladást jelent az eddigivel szemben. Kissé nagy az ugrás a másodikos
könyv után. Az érdekes, a való életből vett olvasmányok sokszor nehezek.
2. 10. gyakorlat. Ennek az olvasmánynak az anyaga nem igen köti le a tanulók a t . 18. gyakorlat. Ez az olvasmány a jobb képességű osztályokban is nehéznek
bizonyult. Általában jó segítséget n y ú j t a könyv a tanári munkához. Átlagos
tanulók számára még lehetne egyszerűsíteni, a jobb tanulók részére bő függeléket lehetne csatolni.
Latin. I. osztály : 8., 48., 51.1. Az olvasmányok nehezek. Az Anonymusszemelvények még koraiak. Az igék 4. főalakjaként a part. perf.-ot kell megadni
gyakoribb előfordulása miatt.
Fizika. VII. osztály. 1. Míg a régi könyv 158 oldalas volt, oldalanként
42 sorral, az ú j tankönyv 180 oldalas, oldalanként 43 sorral. Pedig az ú j
k ö n y v már a tananyagcsökkentés szellemében készült. . . Az ú j könyv nyomdatechnikája összehasonlíthatatlanul rosszabb a régiénél. Zsúfolt, tagolatlan,
ábrái aprók. Sok az apróbetűs rész. Ezek hasznosak és érdekesek, de a könyv
használhatóságát és áttekinthetőségét csökkentik. Míg a régi könyvet használt u k , kisebb munkával nagyobb eredményt értem el. Ezzel nem akarok mást
mondani, mint azt, ami az ú j tankönyv bevezetése óta a konkrét tapasztalatom négy osztályban. Távol áll tőlem tehát, hogy a gyengébb eredményt
csak a tankönyv rovására írjam, igen -sok más körülmény is közrejátszott
(pl. áz osztályok gyengébb összetétele, az 5 perccel rövidebb óra stb.). 2. A tankönyv megfelelne az életkori sajátosságoknak, ha stílusa egyszerűbb lenne.
Néhol szinte már jegyzetszerűen vannak a fogalmák összezsúfolva. . . Nagyon
sok benne az elaprózódott részlet. Sok és hosszú szövegű az egyes fejezetek
címei u t á n következő sorszámozott alcím (pl. Az erő 25-29. sorszámig). Gimnázium II. osztály. Az I. fejezetben kevesebb súlyt fektetnék a hosszúság stb.
egységeinek tárgyalására; ahol az anyagban áttérünk a merev testek tárgyalására, jobban kellene .hangsúlyozni, miért van erre szükség, mi a különbség
az eddig tárgyalt anyagrész és az ú j . között; az erőpár tárgyalását jó lenne
alaposabban kidolgozni; vannak felesleges ábrák (stopper óra), több képen
nem érvényesül, amit bemutatni akarunk, van sötét kép (43.). I I I . osztály.
1. A tehetelenségi nyomaték módszerét nem tartom helyesnek. 2. A levegő
páratartalma, meteorológiai alapfogalmak: a nehézség oka a tankönyv ide
vonatkozó fejezetében kereshető, mely a témát a határozottság kerülésével,
szinte szakmailag is támadható gondolatmenettel tárgyalja. 3. 9-24.1. Az anyag
szerkezetére vonatkozó alapismeretek. Az egyébként könnyen tanulható rész
logikai sorrendje nem megfelelő. Javaslatom: a. Anyagszerkezeti alapismeretek.
b. Szilárd testek szerkezete és tulajdonságai, c. Eolyadékok, d. gázok szerke'309

zete és tulajdonságai, e. Gázok és folyadékok mechanikája párhuzamos tárgyalásban. 87-164. 1. Hőtan. Csak részlegesen tanítható. Tárgyalásmódja jó, a
lényegest emeb ki, de a rendelkezésre álló idő nem mindig elég. Még rövidíteni
kell. Megjegyzés: Az elmúlt iskolai évben néhány tananyagrészt nem kellett
ú j r a tanítani, hanem csak feleleveníteni. . . Ez téves elképzelés. 3 év a l a t t
még azoknak a tanulóknak jó része is elfelejtette, aki annak idején az általános
iskolában alaposan elsajátította.
Kémia. Gimnázium I. osztály. 1. 3-14.1. Alapfogalmak és alaptörvények.
3. 1. Az A jele a tanulók által nem ismert mértékegység jele, a könyv csak
körülbelül és indirekt módon értelmezi e jelet. 14. 1. A savak a piros fenoftaleint elszíntelenítik. Hiányzik: . . .mert közömbösítik a fenoftalein piros
színét okozó bázist. Az egész helyett azonban azt írnám: a lakmuszt pirosítják.
A tanult savakról — mint az előző tankönyvben volt — hiányzik a táblázat,
tapasztalati és szerkezeti képlettel, savmaradék feltüntetésével. Néhány bázist
is fel kell tüntetni. A tanulók a bázisok képletére nem emlékeznek, a megfelelő fémekre sem. A közömbösítést pedig ezek ismerete nélkül nem lehet
bagyakorolni. 15. 1. A könyv csak kijelenti (minden értelmezés nélkül), bogy
az 5,6 g vasban és a 3, 2 kénbén egyenlő az atomok száma. Nagy előny lenne
ha a molnyi mennyiség tanításánál megtanítanánk, hogy azt a képlettel
jelöljük. 28. 1. A közömbösítést a víz disszociációs fokával okolni — bár
;
a disszociáció szót nem mondjuk ki — nem az első osztályba való. Az I. osztályban ném kell leszegezni, bogy minden reakció megfordítható, s hogy
a cink. oldódását savban azért nem észleljük, mert eltávozik a hidrogén.
2. 44. 1. A hidrogén. Helytelennek tartom, hogy a tanulók értelem nélkül
tanuljanak meg számadatot. Né a klór című fejezetben közöljük, bogy a
levegő átlagos molekulasúlya 29, hanem a hidrogénnél. Avogadro törvényének felhasználásával a tanulók világosan megértik, miért a legkönnyebb
elem a hidrogén, s maguk is indokolni tudják, hogy egyes anyagok sűrűsége a levegőhöz viszonyítva milyen. 67. 1. Hidrogénper oxid, katalízis.
A-katabzátor fogalma nem pontos, mert a folyamatokat nemcsak gyorsíthatja, hanem lassíthatja is. 3. 39-43. A periódusos rendszer. Ki kell térni
arra, miként lehetnek a B-W vonaltól jobbra is fémek. 77-81. 1. K i kell
térni arra, hogy a hőfejlődés kémiai reakció, hidrátképződés eredménye,
miközben hígítjuk a ce H 2 S0 4 -et. 15. 1. A könyv csak megállapítja, bogy
5,6 g Pe és 3,2 S azonos számú atomot tartalmaz, pedig ezt bizonyítani kell
és lehet. .7. 1 A szénhidrátok. A részlet túl tömör, csak részlegesen tanítható.
II. osztály: 1. 3.1. Aromás Nitrogén vegyületek. Csak részlegesen tanítható, nehéz a könyvben szereplő sok ú j fogalom miatt. 5. 1. A műanyagok. A részlet
nem szorítkozik a lényegre. Fölöslegesen terjengős. 2. 110—114. 1. Mesterséges
alapú műanyagok. Csak részlegesen tanítható. Hiányzik a szemléltetés.
I I I . osztály: 1. 6.1. Az anyag szerkezete. Az elektronburok felépítésének a t a n könyv szerinti egyszerűsítése nem célszerű. A kősó diafragmás elektrolízisének
tanítása elhagyható (csekély hazai jelentősége miatt), a téglagyártást n a g y
gyakorlati jelentősége miatt tanítani kellene. 2. 45. 1. A fémek rácstípusai:
a tanulók kristálytani alapismeretei, melyeket a könyv első fejezetéből merítettek, nem adnak elég alapot a fenti típusok, fogalmak teljes megértéséhez.
Összefügg a kristálytani résszel az ötvözetekről szóló fejezet; a szemléltetéssel,
elképzeltetéssel van baj, a közölt ábrák nem sokat segítenek ezen a hiányosságon. 65. 1. A fémek mechanikai tulajdonságai és vizsgálatuk: a fejezet fogalmai, meghatározásai szerepelnek a tanulók fizika anyagában is, de nem mindig
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azonos megfogalmazásban. Ez a tény zavaró a tanulókra. 3. 105—106. 1. Az
üveg és gyártása. A technológiai rész túl részletes, csökkenthető. 146. 1. Az
acélgyártás. A Bessemer féle eljárás csak egész vázlatosan tanítható. 4. 11.
1. A Mengyelejev féle periódusos rendszer magyarázata fölöslegesen terjengős.
17. 1. Ionok stb. Ebben a fejezetben is fölösleges ismétlések fordulnak elő.
100. 1. Az üveg és gyártása. A terjengős szövegezés nehezíti a tanulók lényeglátását. 5. 56—59. 1. Ötvözetek. Túl részletes. 150—152. 1. Az acélok hőkezelése. Nehéz, részlegesen el kellene hagyni. 65—68. 1. Fémek mechanikai
tulajdonságai. A részlet túl tömör, át kell fogalmazni. 6. Kristályrácsok stb.
Csak részlegesen tanítható, hiányzik a szemléltetés lehetősége. 7. A III.
osztályos kémiai tankönyv nehéz szövegezésű, sokszor érhetetlen, elvont
fogalmakban bővelkedik; nagy terjedelme miatt. . . a tananyagcsökkentési
rendelet megjelenése előtt igen-igen túlterhelte a tanulókat. Most már sok
anyagrész kimaradt belőle, bár az ilyen kihagyások, mint a «csak röviden»,
vagy «a vegyületek részletezése elmaradt» nagyon t á g meghatározások. E z t
a tankönyvet már régen ki kellett volna cserélni.
Biológia. A beküldött elemző lapok, bár számuk nem nagy, szinte a
gimnázium minden lényeges anyagrészére .kiterjednek. A tankönyvi tanítási
egységeket legfeljebb részlegesen taníthatóknak és tanulhatóknak minősítik.
1. Nem célunk a középiskolában szakkáderek nevelése, minden tárgyat egyformán kell tanulni, és bizony sokszor a tankönyv nem segítség, nem segédeszköz. Hiába birkózik meg a tanuló az órán az alapfogalmakkal, ha a kiegészítés, a részek egységbe foglalása már nem sikerül á tankönyvből. Túl nehéz
stílusúnak találom a biológiai tankönyveket, de különösen a IV. osztályos
általános biológiát . . . A tankönyvírók nem ismerik a tanulók élettani sajátosságait, elszakadtak az iskolától, s nem hogy segítenék, de sok -esetben
gátolják őket a megtanulandó szöveg nehézségeivel,olykor érthetetlenségével.
Ez a stílus nem középiskolába való. „A tárgyat kedvelem, a könyv kibírhatatlan", mondják a tanulók . . . 2. Általában több szemléltető anyagra lenne
szükség, de nem semmit sem mutató dekorációra, hanem főleg sematikus
ábrasorozatokra. J ó lenne az anyagot már a szerkesztés közben úgy tagolni,
hogy egy órán egységes anyag kerüljön tárgyalásra. Tehát zömmel egy tanórás
fejezetek legyenek, s ahol erre nincs lehetőség, ott két fél tanórás fejezet vagy
egy két tanórás fejezet legyen beiktatva. Az anyag egyenletes tárgyalását
és tanulását ez nagy mértékben megkönnyítené.
Matematika. I. osztály : I. Kevés az ismétlési anyaghoz a példa, általában több példa kell a tanult eseteknek megfelelően; 2. az ismétlési feladatokat
is nehézségi sorrendben állítsák össze, az anyag következzék az évi sorrendben. II. osztály : 1. A szöveges feladatok nem mindig eléggé gondolkodtatók,
nincs a feladatok között nehézségi szempontból fokozatosság; 2. az évvégi
gyakorlást szolgáló rész csak részlegesen tanítható: a szöveges példák megoldása 3, sőt 4 művelet összekapcsolását igényli . . . a példák megfogalmazása
nem mindig egyszerű és világos, a fordított szövegezésű feladat önmagában
is problémát okoz, hát még ha összetett feladatban szerepel (101. 1. 7—11.
példa.) A maximaiizmushoz vezető feladatokat ki kell hagyni; 3. nagy könynyebbséget jelentene, ha a példák megoldás és tárgykörök szerint csoportosítva lennének a jövőben. I I I . osztály : 1. A 67. lapon nincs megadva a szorzásnál szereplő tényezők neve, kell a szorzandó, szorzó, szorzat nevének
vastagbetűs rögzítése; 2. az írásbeli osztás c. fejezetben (91. laptól) az 1—5.
fokozatokra több példa közlése lenné szükséges; 3. több mezőgazdasági,
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egészségügyi, sport, takarékossági, iskolai, közlekedési vonatkozású a d a t o t
dolgozzanak be a szöveges feladatokba. V—VIII.
osztály (napköziotthonvezető): A könyvekben sok a nehéz szöveges példa. Ez minden osztály könyvére jellemző. A szöveges példák megoldásánál a jó tanulók is segítségre
szorulnak. Gimnázium I. osztály : 1. 8—15. 1. Racionális számok halmaza, a
részlet fölöslegesen terjengős, csak részlegesen tanítható; 16—60. 1. műveletek
racionális számokkal, részlegesen tanulható és tanító, jobban össze kell fogni
ezt az anyagot; 60—86. 1. függvények, igen nehezen tanulható és részlegesen
tanítható, a lényeges részek kiemelése, jobb rendszerezés, tömörebb stílus
szükséges; 275—281. 1. húr- és érintőnégyszögek, a tankönyvben közölt és az
érettségi összefoglalóban található bizonyítások különbözők, ami zavart okoz
a tanulóknál. 2. Az I. osztályos matematika könyv algebrai része nem n y ú j t
segítséget sem a tanárnak, sem a diáknak, sőt nehézséget okoz. A t a n k ö n y v
szerint lehetetlen haladni. Irányadó csak a példatár lehet. 3. 8—154. 1. Ebben
a formában nem tanítható. Az I., II., III., IV. fejezetek a tanulókra meghökkentően ható újszerűségükkel nem vehetők át hasznot h a j t ó a n a rendelkezésre
álló idő alatt. Ezen túlmenően az algebrai kifejezésektől elszakad a tárgyalás,
•s így fennmarad a tanulóknak az az érzése, hogy itt két külön számtanról
van szó; 136—140. 1. a tankönyv tárgyalása jó, de a b e m u t a t o t t mintafeladat
kevés; 155—283. 1. geometria, ebben a formában nem tanulható, a szigorúbb
tudományosság és a bizonyítás igénye a tanulókra nagy terhet ró, ezt enyhíteni kell könnyebb, áttekinthetőbb jelölések alkalmazásával. Több kísérletet
tettem egy-egy bizonyításnak közvetlenül a könyvből való megtanultatásával.
Altalános panasz volt, hogy a szövegben használt jelölés megzavarja és igen
megnehezíti a tanulást. II. osztály : 1'. 7—32. 1. Hasonlóság, nem szorítkozik
a lényegesre, nem áttekinthető, nehezen tanulható; 173—196. 1. logaritmus:
nehezen tanulható, szükség lenne bővebb gyakorlati alkalmazásra, a hatványozás azonosságainak átírására logaritmusra, az exponenciális és logaritmikus
egyenletek bővebb (és gyakorlatilag indokolt) tárgyalására; 2. 207—222. 1.
trigonometria, a részlet tanítható, tanulható, de a megjegyzést megkönnyítené, ha a szövegezés rövidebb, tömörebb lenne, és az egyes pontok tartalm á n a k lényegét kiemelt szedéssel szembetűnően láthatnák a tanulók; 147—
153. 1. másodfokú egyenletrendszer, tanítható és tanulható, használhatóságát
fokozná a kidolgozott példák számának növelése. I I I . osztály : 1. 23—28. 1.
Összetett feladatok megoldása: hiányzik a mintapéldák közül olyan feladat,
mely a térszemléletet erősíti, e.feladatok gyakorlati jelentősége oly nagy,
hogy több ilyennek a besorolása lenne indokolt; 2. 74—77. 1. az ívmérték,
t ú l tömör, csak részlegesen tanulható, szükséges a gyakorlati alkalmazások
megmutatása; 136—238. 1. koordináta geometria, jelenlegi f o r m á j á b a n igen.
nehezen tanítható és tanulható, a nehézkes tárgyalás, széteső megfogalmazás
helyett konkrét és áttekinthető magyarázat kell jól megválasztott típusfeladatokkal, a fölösleges anyagrészeket mellőzni kell; 3. 133—175. 1. az egyenesre vonatkozó fejezet: az anyagrészek sorrendje — a legkisebb tárgyi egységnek is konkrét probléma felvetéséből kiinduló tárgyalása — mozaikszerűvé
teszi azt a képet, mely a tanuló tudatában kialakul, nem lesz belőle egységes
ismeret . . . csupa jó tanuló esetében lenne megfelelő és színvonalas a konkrét
problémából kiinduló tárgyalás, de gyengébb tanulóknál már nem célravezető. IV. osztály : A jó tankönyvvel kapcsolatban 5 követelményt támasztok:
1. a tanuló számára készüljön, legyen megfelelő értelmi színvonalának; 2. az
egyes osztályok könyvei egymásra épüljenek, és csak egy kiadásban forog-
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janak kézen; 3. a könyv terjedelme osztályonként ne haladja meg a 150 oldalt;
4. ne kelljen- a könyvhöz külön példatár; 5. kiemelések, vastagbetűk, összefoglalások és méltó ábrák tegyék jól használhatóvá. A szóban forgó tankönyv
az 5 követelmény egyikének sem felel meg, de az összes érdekek figyelembevételével átdolgozható. Ábrázoló geometria : Nehezen tanulható a 63—69. 1.
a henger és a kúp síkmetszete és a 72—78. 1. görbe felületek áthatása.
*

Iskolás tanulóink megterheltetésének mértékét a Magyar Tudományos
Akadémia Pedagógiai Bizottsága 1960-ban kísérelte meg megállapítani.
Erre irányuló általános vizsgálatának adatait a Magyar Pedagógia 1961. évi
1. számában tette közzé. Ennek az első vizsgálatnak folyamán a közreműködő pedagógusok, orvosok, pszichológusok, a kérdőlapok egyes kérdéseire
válaszoló szülők számos olyan túlterhelést előidéző tényezőre irányították
rá a figyelmet, melyeket kívánatosnak látszott az egyszeri megemlítésnél
határozottabban is kiemelni. A Pedagógiai Bizottság szándékának megfelelően
— a Művelődésügyi Minisztérium segítségét is igénybe véve — a Pedagógiai
Tudományos Intézet didaktikai csoportja folytatta a kérdéssel kapcsolatos
tényanyag gyűjtését. Egy második vizsgálatot szervezett, mely lehetővé tette
összesen 267 iskolában működő pedagógus megfigyelésen alapúié ítéletének
csoportosítását. A több-kevesebb részletességgel kifejtett, a különböző tanulmányok között egyenlőtlenül megószló megfigyelési eredmények a következő
túlterhelést előidéző tényezőkre világítottak rá (a feldolgozás sorrendjében):
az előzetes tanulmányok egyenlőtlenségének figyelembe nem vétele (első
közlemény, M. P. 1962. 1. 9. 1.);
a hiányos iskolai előkészítés (ennek következtében a tanulmányra fordított sok idő, külső segítség szükségessége stb. u. ott, 18. 1.)';
a feladatok elosztásának egyenlőtlensége (u. ott, 22. 1.);
a tanulók tanulási módja (u. ott, 22. 1.);
a tanítási anyagnak nem a megfelelő életkorban történő tanítása (mostani
közleményünk, 282 1.);
az anyag iskolai tárgyalására rendelkezésre álló idő elégtelensége (az időhöz
viszonyítva sok az anyag ; u. itt, 294 1.)';
a tankönyvek okozta nehézségek (u. itt, 301 1.).
Az anyag feldolgozásának mindkét közleményben azt a legegyszerűbb
eljárását választottuk, bogy tényanyagként kezeltük és foglaltuk egybe az
egy körbe tartozó megállapításokat. í g y irányoztuk elő az értékelést vizsgálati tervünkbén, és ennyit tettek lehetővé a beküldött megfigyelések.
Jelentősége az anyagnak, hogy — ha hiányosan és szakadozottan is —
a pedagógiai valóság egy-egy oldalára vet fényt, az észlelt nehézségek olyan
okának megjelölésével, melynek fennállása (a tanulmány nem egy adott
életkorba való; elvégzéséhez kevés az idő; nehéz a tankönyv szövege stb.)
közvetlenül ellenőrizhető: a jelzett problémákat tehát további tanulmányozást és mérlegelést igénylő feladatokként terjeszthetjük azok elé, akiknek
illetékességi körébe megoldásuk tartozik.
De szükségesnek ítélte a didaktikai csoport az anyag közlését más
természetű megfontolások alapján is: érdek fűződik ahhoz, hogy á gyakorló
pedagógusok betekinthessenek egymás munkájába, egybevethessék eredményeiket és nehézségeiket. Erre való tekintettel minősíthettük már első
közleményünket szervezett és irányított tapasztalatátadásnak.
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Nem merült fel annak a szükségessége, hogy több következtetést vonjunk le az egyes pontok végén, mint amennyit bármelyik olvasó levonhat a
maga számára közleményeink elolvasása után.
Időben szerencsésen esik össze mostani közleményünk megjelenése a
gimnáziumi tanterv országos vitájával, így a vizsgálatban résztvevő pedagógusok munkája szerény hozzájárulás is ennek a vitának eredményességéhez.
Befejezésül még néhány szóban méltatni kell az anyagot szolgáltató
pedagógusok egy tekintélyes részének lelkiismeretességét és sokszor megkapó
őszinteségét.
Nemcsak olyan közvetlenül előadott élettapasztalatok összefoglalásáról
van szó, mint amilyen például a következő, bár ilyeneket is nagyon komolyan
kellene venni:
Növénytan, valamennyi rendszertani óra anyaga : Általában az a véleményem, hogy a tanulók ezeken az órákon kevés növényismerétet szereznek.
A rendszertani órákon . . . a következő szemléltetési módokat alkalmazzuk: '
élő vagy szárított növények, színes képek, rajzok, diafilmek; mégis ha a t a n u l t
növény tényleges felismerésére kerül a dolog, a tanulók tudománya sokszor
csődöt mond. Tanári működésem során növényismeret tekintetében a k k o r
értem el a legnagyobb eredményt, amikor a tanítóképzőintézetben t a n í t o t t a m ,
a heti 3(!) óra közül ősszel s főleg tavasszal 2-őt a szabadban t a r t h a t t a m ,
amikor a tanulók a növényeket természetes környezetükben, társulásaikban
ismerhették meg. Ez még a legjobb növénykertnél is jobb. Téli időszakban
a virágtalan növényeket, a fenyőket pedig szárított növényekről úgy tanítottam, hogy minden tanuló "előtt ott volt a kérdéses növény. Irányítás szerint
maga figyelte meg azt, és közölte megfigyelései eredményét. Ennek tárgyi
feltételei ma már a legtöbb helyen nincsenek meg, és nem lehetnek meg.
Kirándulások és gyűjtések a tanulók és a t a n á r délutáni elfoglaltságai m i a t t
nem lehetségesek stb. Mégis tenni kellene valamit az egyéni szemléltetés,
megfigyeltetés dolgában. Minél több növénypreparátum (rózsa-, keresztes-,
pillangós-, mályvaféle, ajakos, fészkes virágtipusok) készítése, megfelelően
összeálított herbáriumi növénypéldányok, termésgyűjtemények, drogok, ipari
készítmények gyarapítása olyan példányszámban, bogy legalább 2-2 tanuló
figyelhesse. . . továbbá az iskolai növénykerteknek a tananyag szerinti betelepítése szolgálhatnák a növényismeret elméleti és gyakorlati fokozását,
mélyítését. Az ú j tanterv csak akkor érheti el célját, ha sokáig maradhat érvényben. . . csak biztos cél ismeretében gyarapíthatjuk, fejleszthetjük tanulóink
tudását.
Egészen más természetű annak a pedagógusnak a problémája, akit az
osztatlan iskolában való tanítás állított alig legyőzhető nehézségek elé:
Fizika: E tantárgy tanítását nem is tudtam ötletessé és élményszerűvé tenni, ez a tantárgy az, amit még nekem is tanulni kellene. . . tanítani eredményesen csak akkor lehet, ha az ember sokkal többet tud, mint amennyit meg
akar tanítani, akkor t u d j a az órát magabiztosan vezetni. H á t sajnos én ezt
nem tudom. . . í g y a fizikából csak a legkönnyebb, legegyszerűbb kísérletekhez merek hozzáfogni. Tanítványaim is csak a leglényegesebb dolgokat
tudják, önképzés ú t j á n e téren nem jutottam messzire. . .
Végül még egy befejező részlet annak a pedagógusnak írásából, aki
minket is megró — meg nem érdemelten, mert nem r a j t u n k múlt, hogy későn
kapcsolódhatott be a vizsgálatba:
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A leírtakon — mentegetőzik — látszik a rendszertelenség. Rapszodikus.
Hosszabb, komolyabb tanulmányt és megfigyelést igényelne ez a probléma.
Tárgyi nehézség! Nem ilyenkor kellene erről jelentést küldeni, amikor túlzsúfolt munkaprogramunk van, amikor ez is csak egy jelentés a sok közül. . .
Mindent egybevéve nem merész annak a következtetésnek a levonása,
hogy komoly célú, a jelenleginél aprólékosabb gonddal megtervezett tudományos tárgyú vizsgálatokban is bizonyosan lehet támaszkodni a gyakorló
pedagógusok egy részének hathatós segítségére.

Apnad Kuuiui:
HCCJ1EROBAHHE d>AKTOPOB, BbI3bIBA!OIilHX riEPErPy>KEHHOCTb LUKOJlbHblX YMEHMKOB
II. yHeÖHwS njiaH h yieÖHHKH
B o BTopoíi Máéra CBoeö craTbH, noRUTo>KHBaH peayiibTaTbi paőoTH 2 2 2 negaroroBHaSjiioflaTeaetí, aBTOp nepeMHCJineT no npegMeTaM Bee Mac™ yMeÖHoro n a a H a , npenoflaBamie
KOTopbix BbűbiBaeT TpyflHOcra B TOM B03pacTe, B KOTOPOM OHH npenogaioTCH. OH yKa3biBaeT
TaKHM w e 0öpa30M Ha Te Macra yMeÖHoro n a a H a , KOTOPHM — n o MHCHHIO n e a a r o r o B — HeJib3H
HayHHTb yMeHHKOB 3a BpeMH, OTBegeHHoe K STOH penH. B KOHue CBoeíi CTaTbn aBTop aHáJiH3HpyeT TpyflHOCTH, Bbi3BaHHbie ynoTpeSjiíiioiuMMHCH B HacTOHipee BpeMH yMeÖHHKaMH. OH O>KHflaeT, MTO jiyMmHíi c 6 o p H pacnpegejieHHe MaTepnajiOB, a TaK»ce HOBbie H aymiiHe YMEÖIIHKH
nocnoco6cTByioT yMeHbmeHHio neperpyweHHOcra.

Árpád Kiss :
T H E INVESTIGATION OF CERTAIN FACTORS R E S P O N S I B L E
FOR T H E OVERBURDENING OF SCHOOL OHILDREN
n . Curriculum and textbooks
In this second half of his study the author, relying on the ohservation work of
222 pedagogues, enumerates the parts of the curriculum — according to the various
suhjects — that invólve difficulties at the age when they arc taught now. He points out
the parts that — in the opinion of the pedagogues — cannot be taught during the time
assigned to them. H e concludes by analysing the difficulties caused by the textbooks
now in use. He expects that the better selection of the material, its proper distribution
and the improved textbooks will contribute to the decrease of overburdening.
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