PÁLYAELÖKeSZÍTÉG - PÁLYAIRÁNYÍTÁS - EGYÜTTMŰKÜOÉSSEL
Pedagógiai munkánk során természetszorűen eddig le végez
tünk pályairányítást. Az egye3 tárgyak oktatása folyamán
ez osztályfőnöki órákon ós a tanórán kívül is figyelőm
mel kísértük a tanulók személyiségének, képességeinek ala
kulását, tájékoztattuk őket az egye3 pályák követelménye
iről. igyekeztünk elősegíteni a reális pályaválasztást.
Ennek ellenére nagy előre lépésnek tartjuk, hogy a gim
náziumi nevelés és oktatás terve a pályairányítást tanter
vi erőre emelte, meghatározva ós rendszerezve azokat az
ismeretköröket, amelyeket a második osztály heti egyórás
óratervi foglalkozásaink dolgozunk fel.
A második évi orientációt megelőzi az első évfolyamon egy
kiegyenlítő célzatú felzárkóztatás, amelynek során igyek
szünk megszüntetni, illetve csökkenteni a tanulók felké
szültség- ós fejlődésbeli különbségeit, felderíteni a hát
rányos helyzet okait ós megelőzni annak további következ
ményeit .
Az eredményes felzárkóztató munka alapvető feltétele
az egyéves orientációs tevékenységnek, amelynek végén a
tanuló pályairányt, konkrétan fakultatív tárgyakat választ,
így a jól szervezett és tartalmilag ós módszertanilag is
átgondolt orientáció - amelyet az órákon az osztályfőnök
vezet, s ő az, aki a választást az iskolavezetéssel ós a
pályaválasztási felelőssel koordinálja - a fakultációs
gimnáziumi képzés szerves része és egyben működési felté
tele is.
A pályairány megjelölése, illetve a fakultatív tárgyak
választása nem megmásíthatatlan döntés, van lehetőség a
változtatásra, ha pl. a tanuló képességeiben, érdeklődé
sében lényeges változás tapasztalható, ugyanúgy van lehe
tőség pl. elméleti tárgy gyakorlati tárgyra való felcseré
lésére is, ami pályamódosítást ±3 jelenthet a tanuló szó
rnára .
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A pályaszint (pl. a pedagógus pályán: óvónő, tanító,
általános illetve közópiskolai tar.ár) megválasztására
csak később, legtöbbször o negyedik évfolyamon kerül
sor, mivel addig befolyásolják a tanulók döntését a
fakultatív tárgyakban elért eredmények, a választott
pályáról kialakult élmény, információ é3 egyéb környe
zeti hatások is.
Ily módon tehát a felzárkóztatás, az orientáció és
a fakultáció a gimnáziumi nevelésben és oktatásban szer
ves egységet alkot, mely folyamatnak alapvető célja, hogy
- a képességektől és az eredményektől függően - felkészít
se a tanulókat felsőfokú tanulmányok végzésére, illetve a
továbbtanulni nem szándékozóknak - a gyakorlati jellegű
fakultáció felhasználásával - megkönnyítse a munkaválla
lást .
Az orientáció tartalma, jellemzői
„Az orientáció a pályairány eldöntéséhez szükséges pálya
választási érettség kialakítását mozdítja elő. Célja, hogy
megismertesse a tanulókkal a pályaválasztást meghatározó
és befolyásoló tényezőket, fejlessze a pályairány szem
pontjából fontos személyiségjegyeket és alkalmat teremt
sen a különböző pályairányok tanulmányozására."
E cél megvalósítása olyan összetett pedagógiai tevé
kenység, amely az egész tantestület jó együttműködését fel
tételezi, de elsősorban az osztályfőnök feladata, aki az
orientációs órákat vezeti s egyben koordinálja az osztályfőnöki tantervvel is.
A pályaválasztási előkészítés folyamatosan és több szakasz
ban valósul meg.
Ennek a folyamatnak az első fázisa a megismerő szakasz.
A második év elején az osztályfőnökök szociometriái felmé
rést végeznek, melynek elemzése során - felhasználva az
első óv e vonatkozású tapasztalatait is - a tanulók számos
személyi tónyjegyót ismerhetik meg. A későbbi felmérések,
beszélgetések a tanulók érdeklődésének differenciáltságát,
saját magukkal valamint társaikkal szemben támasztott köve
telményeit, valamint azt elemzik, hogy képességeik mennyire
vannak összhangban iskolai teljesítményükkel.
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G szakasz lónyoga, hogy
azosztályfőnök
kopjon a tanulókról, mivel erre épül a második, a fej
lesztő szakasz.
Ennek fő területe a tanulók magatartásának formálá
sán keresztül a személyiség önismereténe, a képességek
nek a fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása, do ter
mészetesen lényeges eleme a felkészültség, a tanulmányi
eredmények folyamatos javítása is. A folyamat harmadik
része a szintetizáló szakasz, melybon a személyiségben
kialakult „ón-kép” szembesül a választott pálya képével.
Ez a szembesítés többnyire ösztönző erőt jelent a cél
eléréséhez, ugyanakkor olőfrodulhat, hogy pályairány,
esetleg pályaszint-módositást is jelent. Ez a szakasz
természetesen túlmutat a második óven, hiszen ezt a szin
tetizálást befolyásolják a fakultatív tárgyakban elért
eredményok, de sok más iskolai és egyéb környezeti hatás
is.
Az orientációs munka kétéves tapasztalatai
Az orientáció programjának két nagy témaköre van: első
félévben az önismeret, a másodikban pedig a különböző
pályaiomertetósek . Már a témakörök megjelölése is jelzi,
hogy az orientációs munka igényes elvégzése az osztály
főnököket meglehetősen komoly föladat elé állítja, hiszen
növelőnek, alapos elméleti ismeretekkel rendelkező pszic
hológusnak, pályaválasztási szakembernek kellene lennie
egyszemélyijén.
Az orientációs tanári kézikönyv sok vonatkozásban se
gíti a felkészülést és a gyakorlati munkát is. Emellett
az iskolavezetés (pl. az előző évi tapasztalatok átadá
sával, a szülők tájékoztatásával, stb.) és az osztály
főnöki munkaközösség is (egy önismereti, egy faktválasztási és ogy harmadikos fakultációt értékelő bemutató óra
megszorvezésével és az órákat követő tapasztalatcserével)
igyekezett az orientációt vezető osztályfőnökök segítsé
gére lonnin
Az évközi tapasztalatcserék és a tanév végi összeg
zések alapján az orientációs pedagógiai tevékenység po
zitívumait, előnyeit az alábbiakban •látom:
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3.) Ani 02 orientáció alapvető céijo és feledető:
azátgondoltabb és tudatosabb pályaválasztás.
Az, hogy o tanulók az agyas pályák követeiményelt összevetik o Baját személyiségjegyeikkel.
tulajdonságaikkal oz mindenképpen ösztönzően hat
o további munkájukra.
2) A tanulók olyan alapvető pszichológiai ismere
tekhez jutnak elméleti színtan (pl. a figyelőm,
az emlékezet, a gondolkodás, a tanulás, a képes
ség és teljesítmény összefüggései, az érdeklődés,
a motiváció stb.), ami tudatocabbá teheti cse
lekedeteiket és hatással van a tanulmányi munká
jukra is.
3) Az önismereti témák kis számban és elszórtan eddig is
előkerültek a négy év of-i óráin. Most viszont egy
tömörebben, a fokozatosság elve szerint haladva,
tudatosan felépítve és mélyebben kerültek elemzésre.
Nagy előrelépés, hogy több lehetőségünk adódik az
önismeretre való megtanításra, s így többnyire si
kerül is elfogadtatni a tanulókkal, hogy ez az óletünk további alakulását is nagymértékben befolyásol
hatja. Az osztályfőnökök véleménye szerint a tanulók
nagyon sokat fejlődtek e vonatkozásban az óv során.
Az év eleji önvallomások esetlegesek voltak, csak
frvason írtak a személyiségjegyeikről, addig az óv
vágtok többsége tudatosabb, átgondoltabb, korszerűbb
és önkritikusabb volt.
Ezoka az önismereti órák a tanulók véleménye
szerint is érdekesek, hasznosak voltak. Egy II. C-s
tanuló így nyilatkozott erről: „most gondolkodtam
el először ilyen tudatosan azon, milyen is vagyok
áa oz azóta is sokat foglalkoztat."
Az önmegfinyeléoori, önvizsgálaton kívül fontos
információ volt a tanulók számán a, hogy társaik mi
lyennek látják, tartják őket, hiszen ismeretes, hogy
u kortárai megítélés ebben az életkorban sokszor a
felnőttökénél nagyobb hatással van rájuk.
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Az orientációs órák külön lehetőséget teremtettek a
beszélgetésre, az őszinte megnyilatkozásra, amire pusz
tán az of.-i órán o tantorv és az aktuális feladatok
elvégzése mellett kevés idő marad. Ez ezért is nagyon
fontos, mert a mélyebb megismerés elősegítheti a jobb
osztályközösség kialakulását, ami ~ a mostani harma
dikos osztályfőnökök és tanulók véleménye szerint is
- alapvető feltétel ahhoz, hogy a fakultációs csopor
tok sok különórája miatt ne bomoljon meg harmadévben
az osztályközösség.
5) Intenzivebbé, mélyebbé vált az iskola - különösen az
osztályfőnök - és a szülői ház kapcsolata is.
A szülők iskolai és osztályszinten is tájékoztatást
kaptak a fakultációs választási lehetőségekről, az
osztályfőnökökkel pedig a 2. félév során egyenként is
beszélgethettek gyermekeik választásáról.
A fentiekben vázolt pozitívumok mellett a munka során teírv
mószetosen sok probléma is adódott.
A legfontosabbak a következők:
1) Mivel minden tanulónak kell választania fakultációs
tárgyakat - ezzel egyébként sok kollégámmal együtt ón
magam sem értők egyet- ezért, különösen a gyengébb
képességű tanulók esetében sok a kényszer- illetve
korit raszelekciós választás.
2) Az arányos csoportlétszámok kialakítása miatt nem biz
tos, hogy minden tanuló az erodoti elképzelése szerint
válaszhatóit, bár az esetek többségében sikerült megol
dani ezt a problémát.
3) A továbbtanulni nem szándékozók, vagy azok, akik ha
tározott elképzelésekkel még nem rendelkeznek több
gyakorlati fakultációt igényelnének. Ezért az iskolavezetés a tavaly is meghirdetett „‘Fényképészeti ismere
tek” és „Kémiai anyagvizsgálat” mellett ebben az évben
meghirdette a „Nevelési ismeretek" gyakorlati fakultá
ciót is, amit nagyon sok tanuló választott.
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4) Az orientációs órák eredményességét, hatékonyságát
nagyban csökkentette, hogy ezek általában a 7. órá
ban voltak, amikor a diákok óe tanárok is megleho- ■
tőson fáradtak már. A diákok azzal indokolták, hogy
okkor már nem volt erejük, kedvük bekapcsolódni
az egyébként érdekes beszélgetésekbe.
5) Esetenként problémát jelentett a II. félév pólyaismertotési óráinak megszervezése, bár ebben a tanév
ben már sikeresebbek voltak, mivel részben a Szülői
Munkaközösség, részben az osztályfőnökök kezdemé
nyezése, felkérése nyomán sok szülő is vállalkozott
pálya ismertetésre vagy munkahelyének, üzemének bemu
tatására .
•
Igaz, hogy ez a második féléves órakeret a jövő
ben már nem áll a rendelkezésünk re, de ezekre az órák
ra - ha módosított formában is - továbbra is szükség
van, hiszen nagyon fontos a választott pálya és a ta
nulói személyiségjegyek szembesítése, egy-egy pálya
szépségeinek, nehézségeinek legalább a körvonalazott
ismertetése. /Az egyik másodikos tanuló véleménye a
pályaismertetések után: „Azt most már biztosan tudom,
hogy tanár nem lehetek."/ Az ilyen jellegű felismerés
is hasznos lehet, különösen, ha még idejében megtör
ténik.
A pályairányok és a faktválasztás összhangjáról
Az orientációs munka során számolnunk kell azzal a tény
nyel, hogy a tanulók többségének már van egy vagy több ked
véne tantárgya. A tanulók egy jrósza nem a pályák felől
közelít a tantárgyakhoz, hanem fordítva: van választott
tantárgyuk és csak azután kristályosodik ki bfennük a pá
lyairány és legvégül a pályaszint. Az osztályfőnökök vé
leménye szerint a faktválasztás szempontjából háromféle
tanulói típussal kellett foglalkozniuk:
1) Akiknek már konkrét pályaelképzelésük volt. Velük meg
kellett beszélni, hogy a szerzett önismeret és pályais
meret aJapján holyes-e az elképzelésük. A legtöbb esetben
reális volt a választás.
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2) Akiknek még sommi elképzelésük 9em volt. Itt a szülők
kel ós e tanulókkal őszintén meg kellett beszólni,
hogy a képességeik ós az of. véleménye szerint milyen
választás lenne helyes.
3) Akik már határozottan úgy gondolják, hogy nem akarnak
továbbtanulni. Itt vagy gyakorlati fakultációt lehetett
javasolni, vagy olyan faktválnsztásra buzdítani, ami az
eredményes érettségihez hozzásegítheti,illetve ami az
általános műveltségét mélyíti.
A végleges választás többnyire már az első menetben megtör
tént. Ahol módosításra került sor, általában ott is sikerült
az igényeiknek és képességeiknek megfelelő tárgyat kiválasz
tani .
Az orientáció bevezetésétől nem várunk csodát, hiszen ezt
a pedagógiai munkát eddig is igyekeztünk jól elvégezni a ta
nulók érdekeinek figyelembevételével. Mégis örülünk ennek az
új lehetőségnek, - bár eredményei nem látványosaké nem kimu
tathatók - mert reméljük, hogy a jövőre pályaválasztás előtt
álló*- a már önismeretben és pályaismeretben gazdagabb tanulók', de a következő évfolyamon végzettek inkább könyebben, átgondoltabban ós reálisabban döntenek sorsuk további
alakulásé ról.
Bory T ibornó
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A FAKULTÁCIÓ AVAGY A „PEDAGÓGIAI KAMARAMŰSOR
VEZÉNYLÉSE"
Az 1979/80-as tanév oktatási rendszerűnk emlékezetes állo
mása volt: ebben az évben kezdődött a gimnáziumokban a tan
tervi reform bevezetése. És már egy évvel korábban, 1978
szeptemberében 10 iskolában megkezdődött a kísérleti fakul
tativ tantervek kipróbálása.
Az előkészítés során felhalmozódott tapasztalatok felhesználásával az OPI-ban 1981-re elkészültek azok a tantér
vek, amelyeknek alapjár megkezdtük a fakultatív rendszerű
oktatást.
A szűkebb pedagógus társadalmat már évek óta foglalkoz
tatta oktatási és nevelési rendszerünk megújulásának ez a
formája és lehetősége, de hogy a gyakorlatban mit is je
lent, ez csak ebben az évben derült ki igazán.
A társadalmi köztudat a megújulásról - ezen belül a fa
kultációról - úgy vélem, elég hiányos információkkal ren
delkezik.
Ennek gyakran az a következménye, hogy az emberek egy
része tudomást sem vesz a változásról, vagy valószínűsít
hető mozzanatokkal tölti ki az „információs űröket” , így
a kevéske adatból, sok téves, vagy egyénien kombinált el
képzelés ól a köztudatban.
Ez senkinek sem jó, sem a szülőnek, sem a gyereknek,
legkevésbé az iskolának. Ezért vállalkoztam arra, hogy
egy szerény dolgozatban az évkönyv keretein belül, a tör
ténelem fakultáció tükrében, de annak inkább általánosít
ható vonásait megragadva, a fakultatív rendszerű oktatás
törekvéseiről, céljáról szóljak.
Tapasztalatból tudjuk, hogy a történelemtanítás hosszú
éveken át nem tudta közelhozni a tanulókhoz az elmúlt ko
rok világát. Inkább csak a történelem alapvető folyamata
it, a „nagypolitikát", a gazdasági életet mutatta be, s
adós maradt az emberi közeg felvillantásával. így aztán
művelődéstörténeti tényekről, szokásokról, a gondolkodásés érzébmvilág változásairól, a népi élet mindennapja
iról, kiemelkedő történelmi személyiségekről stb. a tanu
lókban csak meglehetősen homályos kép alakult ki.
—
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Azáltal, hogy a fakultatív történelem tanterv csők Korotterv - tananyaga az alaptantervtől eltérően - választható témakörökot, kiegészíthető ós elhagyható tananyagogységakot is tartalmaz, a korábbi hiányosságok pótlására
nagy lehetőséget biztosit.
A tanári tervezésnek, a szabadság ellenére, sokmindent
figyolembo koll vennie: pl. az adott tanulócsoport tovább
tanulási irányát, érdeklődését, felkészültségét, az elnptantorv torna tiká.1 át, és nem térhet el túlságosan a fakul
tatív szöveggyűjtemény nyújtotta lehetőségektől sem.
A fakt. órák témakörei alapvetően az alaptanterv tan
anyagához kapcsolódnak, csak a korszakok megközelítése más:
pl.: 8z 1843/49-es szabadságharc külpolitikáját, kormánya
inak diplomáciai tevékenységét nem leírások, hanem eredoti
források; levelezések (Kossuth, Teleki László levelei) alap
ján ismerjük meg.
A fakultatív órák (irodalom, történelem, matematika stb.)
közös vonása, hogy mind külső megnyilvánulásaiban, mind
tartalmában különbözik a hagyományos óráktól.
Az a tény, hogy nem nagyszámú tanuló tartozik egy-egy
fakt. csoportba sokkal több lehetőséget biztosit a tanulók
egyéni megnyilatkozásaira, egyéni elgondolásaira.
Az órák így sokkal kötetlenebbek, de nem válhatnak
parttalan beszélgetések színhelyévé.
A fakultatív órák talán legújszerűbb vonása tanár és
diák alkotó együttműködése, az alkotó tanulói magatartás
ra való építés, önállóságuk, aktivitásuk, érdeklődésük
nélkül szinte elképzelhetetlen a fakt. órák sikere.
Hogyan valósulhat ez meg a történelem oktatás folya
matában?
Mint korábban már említettem, ezeken az órákon a tanu
lóknak a tananyagot elsősorban források elemzése ós szaktudományos munkák feldolgozása során kell elsajátítaniuk
illetve korábbi Ismereteiket elmólyíteníök, Tehát az egyes
tárgykörök feldolgozása műhelymunka jellegű, közelit az
egyetami, főiskolai szemináriumi keretekhez. Ügy készít
fel a továbbtanulásra, hogy
azahhoz
ket fejleszti.
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Ez azt jelenti, hogy a tanulóknak előre magadott kérdések,
szempontok alapján házi dolgozatot, beszámolót kell ké
szíteniük agy-agy kijelölt témából:
pl. egy tanulmány rövid fejezote vagy egy eredeti forrás
földolgozása.
E g y - e g y ilyen föladat megoldása során számos képesség
fejlesztésére nyílik lehetőség:
pl. cédulázás, anyaggyűjtés, feldolgozás, szintetizálás stb.
Talán ez a legszokatlanabb a tanulók számára, hiszen az
új tantervek bevezetéséig történelemből az alapórákon nem
igen kaptak otthoni munkát.
Pedig hozzá kall szokniok, mart egy forrás feldolgozá
sához, annak előzetes megértése, súlypontozása nélkül, hozzá
sem lehet kezdeni.
A fakt. óra a tanárral szemben is másfajta elvárásokat
támaszt. Ö fogja ossza a tanulók munkáját, szintetizálja
megnyilatkozásaikat, mintegy a háttérből irányit. Ez nem
jelenti azt, hogy nincs szükség tanári magyarázatra, de
túlsúlyban a tanulókhoz intézett kérdések, feladatok, elem
zések kerülnek.
A fakt. órákon a tanárnak erősön differenciálnia kell,
hiszen a csoport heterogén összetételű. Szinte külön-külön
minden tanulóra meg kell terveznie a feladatokat, úgy, hogy
abban benne legyen a csoporttagok pályairánya, felkészült
sége, érdeklődése, a könyvtár ellátottsága é9 más egyéb
szempont.
A fakt. órák középpontjában a komplex látásmód fejlesz
tése, a helyes történelmi szemlélet kialakítása áll.
Az a tény, hogy egy-egy korszakon belül viszonylagos
egységben lehet láttatni a társadalmi életet, a tudományt,
a filozófiát, a művészeteket nagyban elősegíti a tanulók
történelmi szemléletmódjának kifejlődését.
Arra keresünk lehetőséget, hogyan tudnánk minél több te
vékenységi formában a tanulókban meglevő túlnyomórészt spon
tán szociális, erkölcsi és esztétikai érzékenységet a tu
datosság szintjére emelni.
Ezért kapott nagy hangsúlyt a tanulói készség fejlesz
tése a tantervi feladatok tartalmában és a követelmények
megfogalmazásában is.
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Csak néhányat szorotnék kiomolni a legfontosabbak közül.
A követelmények egy része nem túl nagy uj ismeretanyag
megértését, értelmi feldolgozását kívánja meg a tenolóktól. Ezek az ismeretek ugyanúgy számonkórhetoek és bevasalhatóak, mint az aloptantorvi órák tananyaga.
Természetesnek tartom, hogy a tanulók az slepórákon megtanult ismeretekete a fakt, órákon is mozgósí
tani tudják. Ellenkező esetben a hiányosság mértékét
jelző érdemjegyet vagy pontokat kapnak.
A nagyobb egységekben való gondolkodás, az összefüggé
sek feltárásnak igénye is megfogalmazódik a követelmények
ben legyenek képesek egy adott történelmi prob
lémát fejlődésében végigvezetni” - «... tudjanak össze
hasonlító műveletet végezni különféle történelmi jelen
ségekkel ...
A követelmények másik csoportjára jellemző a tanulók
egyéni képességének, véleményformálásának fejlesztése ismerjék a történelmi feldolgozás eljárásait, alkal
mazzák az adatgyűjtés, rendszerezés megfelelő módszereit...
- «... legyenek képesek egyszerűbb témából beszámoló ké
szítésére
A fentiekből két következtetés vonható le. A fakul
tációt irányitó tanárnak határozott követelményeket kell
támasztania a tanulókkal szemben.
Nem engedheti meg azt, hogy egy-két tanuló teljes kö
zönyt tanúsítson, sorozatosan ne készüljön az órákra még
akkor sem, ha nem akar továbbtanulni.
De azt sem lehet megkövetelni, hogy a fakultatív órá
kon rendszeres feleltetós, beszámoltatás történjen. Ez
ellentmondana a fakultatív oktatás lényegének,
A tanár az érdeklődés felkeltésével, a.tanulóknak a
közös munkába való bevonásával igyekszik megteremteni azt
a légkört, amelyben természetesen létezik egymás mellett
a komoly erőfeszítés, a munkavégzés é3 a történelem szí
nes# vonzó élményvilágának befogadása.
!ö

Básti Istvánná
szaktanár
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Ú3 MUNKAESZKÖZÖK A BIOLÓGIATANÍTÁSBAN

1970-ben o Magyar Tudományos Akadémia dr. Adóm György veze
tésével vizsgálta a természettudományos műveltség és taní
tás kapcsolatát, ezen belül a biológiei ismeretek korsze
rűségét* A vizsgálat eredménye az volt, hogy az érvényben
lévő tantervűk, ás a ráépülő tankönyvek elavultak.
Az Akadémia állásfoglalása alapján az eddig tanított hagyo
mányos, leíró jellegű növénytani- állattani- embertani ta
golódás helyett a szerveződési szintűken alapuló biológi
át kell tanítani a legkorszerűbb ismeretekkel. Ez a tárgya
lásmód azonban nem nélkülözheti a tanulók megbízható szer
ves-kémiai ismereteit. Ezért születettt az a kompromisszum,
hogy az első két éves kémiai alapozás után a harmadik osz
tályban kezdünk biológiát tanítani. A két évbe sűrített bi
ológiai ismeretek átadására a heti óraszámot növelték 2 órá
ról 4 (III. oszt.), illetve 3 órára (IV. oszt.).
Az új tantervi reformok bevezetésével a biológia természe
tesen az általános iskolai biológiára, valamint az első és
második osztályban tanult természettudományos ismeretekre
épül. Egyik alapvető feladata, hogy hozzájáruljon a mate
matika, fizika és kémia mellett a természettudományos gon
dolkodás fejlődéséhez.
Az új tantervek bevezetését hosszú előkészítő szakasz előz
te meg. A kísérleti tankönyv és a kísérletben résztvevő pe
dagógusok tapasztalatairól rendszeresen információt kaptak
a szakos kollégák a továbbképzéseken, illetve a szakfolyóiratok cikkeiből.
V*

Gimnáziumokban az "Új biológia" bevezetése az' 1981/82-0s
tanévben történt.
Az új tantervek bevezetése, az eredményes tanári nevelő és
oktató munka messzemenően azt kívánja, hogy tanár és diák
szemléletében, tevékenységében a tanulás fogalmának hagyo
mányos értelmezése megváltozzon. A tanári ismeretközvetí
tés mellett előtérbe kell kerülnie az önálló tanuló mun
kának, a kísérletező tevékenységnek.
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Ez biztosítja o tanulók önálló gondolkodásának, csalok-

vésőnek, feladatmegoldó készségnek kialakítását.
Mindezekhez nagy segítséget nyújtanak ez új tankönyvek,
segédanyagok. A tankönyvnek a munkaeszköz szerepét kell
betöltenie a tanuló knzóbon. Ábrák, grafikonok, tábláza
tok értelmezésével sikerül az önálló tanulói munkát meg
valósítani, A tankönyvi témakörök alkalmasak segédanyagok,
segédeszközök használatával az önálló ismeretszerzésre.
A biológiai album, mint segédanyag a tanulás során a tan
könyv szerves részévé válik, s nagyban segíti az órai és
az otthoni tanulást. Nagy előnye az albumnak, hogy színes,
esztétikus ábráival megkönnyíti a tanulóknak a tananyag
vizuális megértését.
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A kisnövényha tározó már régóta ismert és jól bevált segí
tője a hetározási munkának.
Az állat-ismerét ezer hazai állatfaj színes képét közli.
Ökológiai, esetenként etológiái jellemzőket is tartalmaz.
Természetvédelmi vonatkozásokat is kiemel.
A biológiai terepgyakorlatok az ökológiai vizsgálatokat,
valamint a terepen történő növény- Ó3 állatismeroti gya
korlatokat segíti.
A biológiai laboratóriumi vizsgálatok a konkrétan elvé
gezendő kísérleteken keresztül megismertet a. labor-mun
kával, a kutatási, vizsgálati módszerek fázisaival.
Az új tente rvre épülő tankönyvek és segédanyagok nagy
ismeretanyagot hordoznak. Ezek elsajátítása csakis rend
szeres, komoly, kitartó munkával lehetséges* Az elsajátí
tás mértékét meghatározza, hogy a tanár lelkiismeretes
irányitó munkája mellett az órai munkára ópitva, a ta
nulók otthon az önálló tanulás során mennyire használják
az új biológiai dokumentumokat.
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A tankönyv önmagában csak hiányos ismereteket cd, ezért
csokí.3 a segédanyaggal együtt od teljes egészet, biztos
biológiai tudóst,
Kertai Oózsefné
szaktanár
mk. vezető
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