VAJDA ERNŐ

A PROGRAMOZOTT
VÉGEZHETŐ NÉHÁNY

TANULÁS
KÖZBEN
FELMÉRÉSI
ELJÁRÁS

A hagyományos órákkal szemben a, programozott oktatás egyik előnye,
hogy az állandó „megerősítéssel", „visszacsatolással", az elkövetett hibák
„kiküszöbölésével" vagy „javításával" az oktatás folyamatát lényegesen hatékonyabbá teszi. A többi közt a kész programoktól ezeket a tulajdonságokat
megköveteljük, de a programozási munka közben ezeket a helyes eljárásokat
maguk a programozók sem mindig követik kellő következetességgel. H a az
irodalmi adatok a kipróbálás adatait is közlik, figyelmük csak arra terjed ki
legtöbbször, hogy 1) a tanulók az oktatási folyamaton a hagyományos eljárásoknál gyorsabban mennek végig, és 2) végeredményül ilyen és ilyen tudásszintet értek el. Ennek megállapítása lényeges ugyan, de a számunkra szükséges sok mgs kérdésre nem tárja fel kellő mélységben a válaszokat.
Gondolatfelkeltés céljából néhány olyan eljárást szeretnék ismertetni,
amelyeket a biológia programozott oktatásával kapcsolatban hásználtam ugyan
fel, de ezeket a vizsgálatokat bármelyik tantárgy keretén belül alkalmazni
lehetne.
A programozott oktatással kapcsolatos felméréseket legtöbben eddig csak
az iskolák keretein belül tudtuk megvalósítani. Ezért a tananyaggal kapcsolatban egy objektív követelmény lép fel: a tanulók munkaideje a 45 perces
tanórákhoz van kötve. Tehát didaktikailag akkor járunk el helyesen, ha a tanulók 40—45 perc alatt végeznek el egy-egy kerek, lezárt tematikus egységet.
De hogyan jutnak el egységes időmennyiséghez a jeles és az elégséges rendűek,
a gyors és a lassú munkájú tanulók egyaránt? A tematikus egységeket tehát
már eleve megfelelő mennyiségű és kiegyensúlyozott követelményeket támasztó
. „adagokra" kell osztanunk.
1. Az időátlag szám. Mielőtt egy programozottan elkészített „tematikus
egységet" véglegesnek tekintenénk, azt többszörösen ki kell próbálnunk. Erre
a célra lehetőleg eltérő adottságú osztályokat kell választanunk. Az országban előforduló átlagiskoláknak megfelelően városi és vidéki, jobb és kevésbé
jó szorgalmú osztállyal, fegyelmezett és kevésbé fegyelmezett gyermekekkel
stb. próbáljuk ki a tanórák programozottan kidolgozott anyagát.
Minden tanuló a programozott szövegének utolsó sorába a felhasznált
időmennyiséget beírja. Ezekből a számadatokból egyszerű statisztikai alapon a
tematikus egységre speciálisan szükséges időszükségletet, az „ időátlag számot"
könnyen ki tudjuk számítani. Például „A biológia tanítása" folyóirat 1966.
évfolyam 2. számában közölt „Egyszikűek és kétszikűek" tematikus egységet
.4 iskola 6 osztályában 152 tanulóval elvégeztetve, az időátlag szám 31 perc
lett. Minden tematikus egységnek természetesen más és más lesz a reá jellemző
időátlag száma.
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Mit tudunk hasznosítani ennek a számnak az ismeretéből? Például: Ha
ez a tematikus egység országos felhasználásra kerülne, úgy minden pedagógus
már előre tudná, hogy ennek az egységnek az elvégzéséhez kb. ennyi időre lesz
szüksége. Speciálisan ennél az egységnél a tananyag további elmélyítésére,
oktatási és nevelési célokra előre tervezhetően 10—15 perc áll majd még a pedagógus rendelkezésére. Ilyen könnyítést a hagyományos tankönyvek nem nyújtanak! A tanár még a tanórák közben is inkább csak sejti, mint tudja, hogy a
még hátralevő tananyagnak elmélyítésére mennyi időre lesz szüksége. Ugyanis
előre meghatározni a hagyományos órákon nem tudjuk, hogy hány tanuló milyen irányú kérdésekkel fogja a helyes vagy a helytelen irányban befolyásolni
az egész osztály gondolatmenetét. A programozott órán a logikai menet egységes, és mi az időátlag számnak megfelelően használjuk fel minden egyes szabad
percünket.
Az időátlag szám más szempontból is hasznosítható- Néhány oktatási
egységet programozott eljárással elvégezve, a tanár megállapítja, hogy az adott
osztály munkája az országos átlagnak megfelelően hány százalékkal gyorsabb
vagy lassúbb. Ehhez alkalmazkodva tudja a többi időmennyiséget is helyesbíteni vagy a tanulóinak munkáját a legmegfelelőbb irányban befolyásolni.
Az időátlagszámok bevezetése a pedagógusok számára a tanulók munkájának
megismeréséhez és az önkontrollhoz újabb lehetőséget teremtene.
2. Egyöntetűségi szám. Az időátlag szám az egész közösség munkáját
jellemzi. Didaktikai szempontból a pedagógus számára a tanítási órákon azonban nem is az átlagok okozzák a gondot, hanem a leggyorsabb és a leglassúbb
tanuló munkájának .olyan egyeztetése, hogy a gyors munkájú tanuló se unatkozzon közben, de a lassúbb is lépést tudjon tartani a többiekkel. A programozott oktatás keretein belül ezt a kérdést a következőképp látszik célszerűnek
megvizsgálni:
A külföldi irodalom adatainak megfelelően jónak számít az a program, amelyet 90—95 %-ban meg tudnak oldani a tanulók. Az 5—10% lemaradót tehát
külön csoportként kell a többiektől függetlenül, az egyedi okokat is figyelembe véve megvizsgálnunk.
A már említett 6 osztályban a tanulók munkaidejét a rendűséggel vetettem egybe. Erre azért volt szükség, mert egy-egy osztályban olyan sokféle
adottságú tanulót találunk, hogy a nagy számok törvényének kikerülése, tehát
az átlagolás nélkül okvetlenül az egyedi esetekből adódó, téves következtetésekhez jutunk. A későbbi erédmények valóban be is bizonyították, hogy az egyes
osztályokon belüli rendűségi átlagok a más osztályokéval igen szorosan megegyeznek. A már ismertetett programozott anyagnak a következő időeredményei
vannak:
jeles rendűek..
29 perc,
jó rendűek
30 perc,
•
közepes r e n d ű e k . . . . 33 perc,
elégséges rendűek... 37 perc.
(Lásd az 1. táblázaton az I. változat adatait.)
Tehát a számunkra szükséges szélső érték a jeles rendűek 29 perce és az
elégséges rendűek 37 perce. Ezt a két számot lehetne a további felhasználás
céljaira egyöntetűségi számnak nevezni. Ennek az órának az egyöntetűségi száma
29—37. (A két szélső érték közlése.)
Ez az aránylag széthúzott egyöntetűségi szám a programozó számára
a következőket jelenti: ez a programozott szöveg a jeles tanulók számára gyors
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munkaeredményt, az elégségesek számára is gyors, de a jeleseknél lényegesen
lassúbb elkészülést jelent. A programozással foglalkozók eddig főleg a legrövidebb idő alatt elkészülök eredményeit vették figyelembe. Mi viszont, akik a
45 perces tanórák merev keretein belül dolgozunk, ezt célként nem fogadhatjuk
el. Ezért kell az egyöntetűség.
S z á m u n k r a legcélszerűbb az az egyöntetűségi
lehető legközelebb van egymáshoz.

szám, amelynek

két értéke a

Ilyen megfontolás után készült el a fenti óra újabb, második (a valóságban IV.) változata, amelyik a gyorsabb munkát végző tanulók számára elmélyítő kísérleteket, kérdések megoldását is tartalmazta, míg a lassúbb tanulók
számára több segítséget adott. Ennek következtében a gyors munkájú tanulók
munkaideje meghosszabbodott, de a lassúbb munkát végző tanulók munkaideje nem nőtt ilyen mértékben! A közösség munkáját tudatosan egyöntetűbbé
tettük. A I I . változat egyöntetűségi száma: 39—41. (Lásd 1. táblázat I I . változat adatait.
Ido
42''.
38'.
34'

°

// változat

y

/. változat

°

30
3

2

rendüság

1. táblázat

3. Sebességi görbe. A tanulók kismértékű óraközbeni megterhelésével
számunkra igen hasznos vizsgálati anyaghoz jutunk.
A t anulóknak minden ötödik perc végén — a diktálásunknak megfelelően —
ahhoz a szóhoz ahol éppen tartanak, egytől kilencig egy-egy sorszámot kell
írniuk. (9-szer 5 perc = 45 perc) A jelek helyett azért kell sorszámokat írniuk,
nehogy egy jel kihagyásával a további egész munkán végigvonuló helytelen
eredményt kapjunk. Még finomabb eljárásnál esetleg 3 perces időbeosztást is
alkalmazhatunk, ez a munkamenet még teljesebb „röntgenezését" tenné lehetővé.
Én nem akartam a tanulók munkáját ilyen sűrűn megzavarni.
Ha a tematikus egységben előírt lépések számát egy grafikon függőleges
oldalán, az időpontokat a vízszintes vonalon ábrázoljuk, az egyes rendűségen
belül a leggyorsabb (a jelzés) és a leglassúbb tanuló (b jelzés) adataira a 2. táblázatban (209. 1.) látható grafikonokat kapjuk:
Mit tudunk ezekből a grafikonokból leolvasni?
3a. A lépések nehézségi fokának

megállapítása.

A programozó s z á m á r a ez.

a grafikonsorozat igen sokat jelent. Minél vízszintesebb egy vonal, annál nehezebben haladt azon a lépésen keresztül a tanuló. Minél függőlegesebb a vonal
alakulása, annál gyorsabb volt a tanuló munkája.
Ha mind a négy grafikont egybevetjük, kiderül, hogy a II. változatban
a legnehezebb lépés a 9. volt. A többi lépésnél is előfordult, hogy egyik-másik
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tanuló megállt, de egyöntetű megtorpanás csak itt volt tapasztalható. Tehát
a 9. és 10. lépést újra kell írni! Az irodalomban ilyen finomságú „visszajelentés"-! még nem ismertettek.
Még érdekesebb a 21. lépés esete. Ez a lépés, úgy látszik, főleg a gyengébb
tanulók számára okoz nehézséget. Ha a"z amúgy is lassúbb munkasebességű
közepes és elégséges rendű tanulók munkáját gyorsítani akarjuk, úgy a 21.
lépést könnyebbé, levegősebbé kell tennünk!
Eddig a szakirodalom azt mondta, hogy a programokat kipróbálás utón
javítani kell. Most ezzel a módszerrel már azt is tudjuk, hogy hol és milyen
szempontból kell javítanunk a vizsgált anyagot.
3b. Pszichológiai megfigyelések. .A sebességgörbéből nemcsak a programról
kapunk közvetlen visszajelentést, hanem minden egyes tanuló egész órán
keresztül teljesített legrejtettebb munkaintenzitásáról is pontos képet kapunk.
A hagyományos órákon csak a szélső értékeket ves'szük észre: azt látjuk,
hogy úgy figyel egy tanuló, hogy kikerekedik a szeme, a másik játszik. A harmadik tanulóról csak azt hisszük, hogy figyel, de a valóságban a figyelő arc
álarca mögött gondolatai messze szállnak. Valaki esetleg a felületes játék mellett
is jobban rögzíti az anyagot, mint egy csendben ülő tanuló. A sebességgörbék a
tanuló minden rezdülését kronologikusan kimutatják, ugyanakkor a munkalap
a hibák helyét és mennyiségét is kimutatja.
A sebességgörbét egy-egy rendűségen belül a leggyorsabban (a jelzés)
és a leglassabban (b jelzés) dolgozó tanulónál megfigyelve megállapíthatjuk,
hogy a legtöbb tanuló óra végére kifárad és ezért a munkagörbéje mind vízszintesebbre fordul. Ilyen a I I . változat jó b, közepes b, elégséges a és b, I I I . változata.
Érdekes módon mindkét változatban a 10. és 20. perc közt lankadás következik be. Ezt a pihenést követően ismét a munka gyorsulását állapíthatjuk
meg. Tehát a hagyományos órákon is a tanulók valószínűleg 10 percnyi magyarázat után lankadni kezdenek, majd néhány percnyi kikapcsolódás után ismét kellő
mértékben tudnak a tanárral együtt haladni. Erre a kisebb-nagyobb mértékű
figyelemhullámzásra még eddig nem figyeltek fel. Pedig mennyivel eredményesebb lenne a tanóránk, ha ebben az „elmerevedési időben" tanulóinkat tudatosan könnyebb munka elé állítanánk.
3c. Egyéniségvizsgálat. A tanulók egyéniségéről is érdekes megfigyeléseket vonhatunk le a sebességgörbéből. A grafikon ebben az esetben a jeles és a jó
rendű tanulók ernyedetlen munkavégzését mutatja. De figyeljük csak meg a közepes és az elégséges rendű tanulók óraközbeni hullámzó munkasebességét!
így már érthetőbb az eddigi gyengébb erddményük egyik okozója. A tanár,
egyenletes sebességű oktató munkája közben ezek a tanulók egy-egy résznél
„lemaradnak" mert a grafikon tanulsága szerint a munkájuk sebessége indokolatlanul csökken; De előfordul, hogy a tanulók munkasebessége a többihez viszonyítva annyira felgyorsul, hogy „előreszaladnak". Ilyenkor a felszabaduló idejük kitöltésére— játszanak. Tehát elmélázásuk közben a tanár magyarázatának egy része kimarad a számukra, erről a következő órán jól beszámolni
nem is tudnak, tudásuk felületessé válik.
Irhe,' a sebességgörbe segítségével a programozott oktatás közben a tanulók eddig teljesen rejtett tulajdonságaira is rá tudunk tapintani. A tanulók
fáradékonyságára, munkalendületére, aznapi egyéni állapotára az eddiginél
sokkal pontosabban tudunk következtetni.
4. A munkaidőszükségleti görbe. Kellő számú bizonyító anyag hiányában
természetesen kritikával kell kezelnünk minden adatot. A megfigyelésekbe
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bekapcsolódó kartársak eredménye a nagy számok törvénye alapján megerősítheti vagy megcáfolhatja az eddigi észleléseket.
A tanulók munkabevégzését a rendűségük szerint grafikusan ábrázolva,
a jeles és jó rendű tanulóknál kettős csúcsú görbe, a közepes rendű tanulóknál
egycsúcsú átlaggörbe adódott:
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3. táblázat

A kettősség okát keresve kiderült, hogy elsőként a legügyesebb, legtalpraesettebb tanulók végeztek. Utánuk a tulajdonképpen szorgalmukkal és nem
a gyors felfogóképességükkel boldoguló jeles tanulók végezték be munkájukat.
Velük majdnem egy időben azok az ügyes jó rendűek végeztek, akiket
a pedagógusok így jellemeznek: „jeles lehetne, d e . . . " A jelesekhez hasonlóan
a jórendűek második csúcsában azoknak a tanulóknak a csoportosulását látjuk,
akiket a „magolós" jórendűekként jellemeznek.
Miután a közepes rendűek többsége azért lett közepes rendű, mert szorgalma, felfogóképessége, munkasebessége is „közepes", ezért ezen a grafikonon
a törvényszerű „átlaggörbét" tudjuk megfigyelni. H a a grafikonon kiugrás van,
vagy a tanulót nem abban a csoportban találjuk meg, ahol szerintünk lennie
kellene, ott vagy a tanár és tanuló viszonyában, vagy a tanuló munkájában
van valami olyan rendellenesség, amit a pedagógusnak okvetlenül ki kell vizsgálnia.
Ilyen kisszámú megfigyelésből természetesen nem lehet végleges következtetéseket levonni. Itt csak a figyelmet hívjuk fel arra, hogy bárki által vezetett
néhány programozó óra is mennyi hasznos és a későbbi hagyományos órákon
4*
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felhasználható tapasztalathoz vezethet. Tehát a programozott óráknak nemcsak öncélú felhasználása van!
5. Az eredményességi arányszám. Eddig csak a szakirodalomban is megemlített „időmennyiség" kérdésével foglalkoztunk. Viszont nem mindegy, hogy
a tanulóink jól és gyorsan dolgoznak, vagy a gyorsaság csak felületes m u n k á t
takar-e. A lassú munka is lehet eredményekben a gyors munkánál gazdagabb,
de a lassú munka felületességet, eredménytelenséget is takarhat. Tehát a sebességet és az eredményességet egymással egybe kell vetnünk. (Ilyen összefüggésekben a programozott munka értékelése szintén hiányzik, pedig a későbbi
munkákhoz nagy segítséget; nyújtana.)
Ezeket az adatokat az eredményességi arányszám bevezetésével lehetne
megadni. Ez a szám az elkészülés időpontját (időátlag szám) és a tesztlapokon
elkövetett hibák számának aránybáállítását jelenti. Az eredményességi arányszámból tehát az elsajátítás sebességét és eredményességét azonnal le lehet
olvasni. A legjobb eredményességi szám az, ahol a hibák száma: 0.
( .A '2. táblázat jeles rendű tanulóinak eredményességi arányszáma:
a) a leggyorsabb tanulóé:
25 : 5 és
b) a leglassúbb, tanulóé:
33 : 1
Tehát ebben az esetben a lassúbb munkájú tanuló reális eredménye jobb
mint a gyors munkát végzőé. Ez az arányszám elgondolkoztató! Nagyon sok
programozó a jövő távlatát a mind gyorsabb eredmény elérésében látja. De
kérdéses, hogy bizonyos sebességen túl nem válik-e a gyorsulás az oktató munka
kárára?
A 2. táblázat további eredményességi arányszám alakulása:
jó rendűek
a)
25 : 2
., • '
b)
35 : '5
'
közepes rendűek
a)
25 : 3 .
b)
40:5 '
elégséges rendűek
a)
33 : 3
b)
40 : 4
A rendűségen belüli leglassúbb tanuló mindig lényegesen több hibát követett el mint a gyors tanuló. Ezt a munkaidőszükségleti görbénél ismertetett
ok is magyarázza: a munkaidőgörbe második csoportjába mindig a gyengébb
képességű tanulók kerülnek. A jeles rendű tanuló paradox eredménye — ti.
a gyorsabb tanulónak van több hibája — a tanuló egyéniségének ismeretében
magyarázható: a tanuló a többi előtt mindenképp ki akart tűnni. Ezért munkáját kapkodva, felületesen végezte, hibái is ebből -adódtak, eltérnek a közepes
és elégséges rendűek hibatípusától.
A fentiekben ismertetett öt eljáráson kívül minden pedagógus az érdeklődési körének megfelelően nagyon sokféle didaktikai, pedagógiai, pszichikai
megfigyeléssel teheti a programozott oktatás segítségével a hagyományos óráit
is'eredményesebbé. Az ismertetett néhány szerény kezdeményezés talán ráirányítja a figyelmet arra, hogy a programozott oktatási eljárások olyan objektív
felmérési lehetőségeket adnak a kezünkbe, amelyeket a hagyományos órákon
semmiképp nem tudunk megvalósítani. Ezek a • felmérések sohasem öncélúak,
hanem
a) a jobb program, kialakítását segítik,
b) az osztály oktatási és munkaintenzitási képének megismeréséhez vezetnek.
c) az adott osztály szintjét az országos átlaghoz tudjuk mérni,
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cl) minden tanulónkat külön-külön i s — m i n d e n zavaró külső körülmény
n é l k ü l — meg tudjuk figyelni, egyéniségére, munkaintenzitására, tudásszintjére
utaló számszerű adatokhoz jutunk, 4
.
. ,!
>
e) olyan eredményeket kapunk, amelyeket a programozott és a, hagyományos órákon egyaránt fel tudunk használni.

SpHe

Baüda

HECKOJlbKO METOflOB H3MEPEHHH, ÜPHMEHHEMblX B nPOLJECCE
nPOrPAMMHPOBAHHOrO OEYMEHHH
ABTOPOM B 6a30B0H mnojie yHHBepcuTeTa 3TBewa JIopaHAa őbui npoBeaen onuT npeno/IABAHHH neKOTopwx uacTeü yueŐHoro waTepaaJia. no GnoJiornH B áanporpaMHpoBaHHOM

BHAe. TaK Kan np0rpaMMHp0BaHH0e oöyueHne npoHCxo/un- Ha peryjiapiibix ypoaax, AJIHIAHXCH
45 MHHyT, OH CUHTaeT HeOŐXOflHMblM nOJiyUeHHe HCCKOJLBKMX BpeMCHHblX flaUHHX. TaKHX
KaK cpeAHee BpeMH ycBoennn ABHHOH CAHHHUM MaTepnajia, Aaaee, BpeMH,, HéoőxoAHMoe AUH
yCBoeHHH yaenHKaM c őwCTpbiM, cpeAHHM H MeA-reHHbiM rennoM pa6orbi: ták MOJKHO pa3paŐATBIBATB A-IH HHX CHCTeiviy AONOJIHHTEJIBHBIX 3AAANNH. B o

BPEMH ONBITOB

PEKOMEHAYETCH

(JiHKCHpoBaTb, HTO CAeJiaHO OTAeabHbiMH yaeHHKaMH 3a onpeAeJieHHbin cpotc (HanppMep, B;
KOHue KancAOH nHToft MHHyTbi): h3 3Toro MOHCHO AenaTb BHBOAM O CTeneHH TpyAHOCTH oTAenbHbix STanoB, 06 yroMJieHHH H 0 Apyrux (JjaKTopa'x, MCXOAHIAHX OT yueHHKa H OT nporpaMMbi.
TaKHe HCCJieAOBaHHH H H3MepeHHH Aaior B03M0>KHűcrb nocTeneHHO ycTaHOBHTb cpeAHtie Beán-'
MHHbi no Bceíí cTpaHe H cpaBHHTB pe3yjibTaTbi OTAeJibnux KJiaccoB c 3THMH BejiuHHHaMH.,

Vajda,

Ernő

SOMÉ M E A S U R I N G P R O C E D U R E S D U R I N G P R O G R A M M E D

LEARNING-

The author has undertaken tests with programmed teachihg of certain biológical subject
units at the trainig school of the Loránd Eötvös University. Since programmed teaching takes
place in norma] classes of 45 minutes, he deems necessary to work out several time data, such,
as the average time required for accomplishing the unit, as well as the time expenditure of the
quick-witted, médium and slow pupils: in this way the system of complementary exercises can
be worked out for them. I n case of experimentál work it is suggested to record the achievement
of the various pupüs at given moments (e. g. at the end of every 5 minutes); of such recordings
conclusions can be drawn on the difficulty of the stages, on the fatigue, as well as on other fa.c-tors inherent in the program or in the pupil. Tests and measurements of this kind permit to
gradually establish national average values, and to compare to tbese values the performánce of
any class.
•
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