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A biológia oktatása — külföldi diáitok számára — speciális helyet fog-
lal el a többi szaktárgy között. Ennek legfőbb oka az, hogy az ismeretek 
közlése sok lexikát igényel. Néhány — elsősorban vietnami és arab — diák-
nál ezen felül még gondot jelent a latin terminológia elsajátítása i s . 

Tény, hogy a kizárólag hagyományos módszerrel történő információ 
átadás-átvétel nagyon lassú, és ez különösen vonatkozik a külföldi hallga-
tók oktatására. Mivel ezen az úton megfelelő hatásfokot a képzésben nem 
lehet biztosítani, fokozottabban kell alkalmazni korszerű technikai eszkö-
zöket az ismeretközlés-ismeretszerzés folyamatában. 

A tanulás hatékonyabbá tételéhez az audio-vizuális módszer az egyik 
lehetséges megközelítés. Hangsúlyozni szeretném, hogy az audio-vizuális 
módszert hiba lenne abszolutizálni. Nyilvánvaló, hogy a tanár személyes 
befolyása a módszer alkalmazása mellett is elengedhetetlen. 

E rövid bevezető után engedjék meg, hogy ismertessem azt a hala-
dást, amelyet a biológia tanításában korszerű oktatási eszközök alkalma-
zásával az elmúlt évek során elértünk. 

A biológia tanórákon lényegében az élőlények szervezetének felépíté-
sét és működését tanítjuk. Célunk a szerkezet és a funkció megtanítása. 

A korábbi években legfőbb gondunk volt az életfolyamatoknak, vagyis 
a funkciónak a megértetése. Ezekben az években faliképek, táblai rajzok, 
modellek és diafilmek segítségével próbáltuk megtanítani a szer-vek műkö-
dését. Az említett eszközöket kísérelte meg életre kelteni a hasonlatokkal 
operáló tanári magyarázat, több-kevesebb sikerrel. 

Nagy változást hozott oktatásunkban a mozgófilmek bevezetése a tan-
órákon. Ma már csaknem valamennyi szerv működését bemutatjuk a maguk 
természetes dinamikájában. Ezeknek a mozgófilmeknek a didaktikai jelen-
tősége abban áll, hogy helyes irányba tereli a hiányosan vagy helytelenül 
elképzelt folyamatokról kialakult gondolatokat. A filmvetítő a leghatásosabb 
szemléletető eszköz, mert a valóságot mozgásban, a környezettel való ösz^ 
szefuggésében mutatja be. így a film jelentékeny hatást gyakorol a tanulók 
pontos fogalmainak kialakítására. A fogalmak viszonylag gyors és helyes 
megértése időmegtakarítást is jelent, amely a gyakorlatok és a feladatok 
elvégzésére fordítható. 

Az írásvetítő, bár statikus jellegű szemléltető eszköz, mégis sok új 
lehetőséget hozott az oktatásban. A korábbi táblai rajzok sok időt vettek el 
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a tanításból. Ezenfelül a r a j z készítése és a diákokkal való kapcsolat együt-
tes biztosítása is gondot jelentett. Komplikáltabb, időigényes rajzokat pedig 
nem lehetett elkészíteni. Az írásvetítő használata ezeken a problémákon s e -
gített. Előnyös az is , hogy a fóliára a színes rajzok, vázlatok, táblázatok, 
ellenőrző feladatok atanórán kívül készíthetők, és így több idő jut a gyakor-
l á s ra . Átgondoltabb, jobban tervezett tanítási programok készülhetnek. 
Természetesen emellett nem szabad elhanyagolni a diákok ra jzkészségé-
nek fejlesztését sem. 

Oktatástechnikai ismereteink bővülése hozta magával a mikroszkóp 
használatának kiszélesítését i s . Néhány évvel ezelőtt még nehézséget j e -
lentett a mikroszkóp használata. A fő problémát az okozta, hogy a diákok 
többsége nem a lényeget figyelte meg a mikroszkópi képen. A tanári or ien-
táció hosszadalmas volt. 
Az új módszer szerint a mikroszkópi képeket a tanár által kezelt mikrosz-
kópból pr izma segítségével kivetíthetjük. így a tanár a vetítővászon képén 
orientálhatja a tanulók figyelmét. 

Programok készültek az írásvetítő, a mikroszkóp és a mozgófilm 
együttes alkalmazására i s . A programok lényege, hogy egy-egy tanítandó 
szerv természetes nagyságában és mikroszkópikus részleteiben is tanul-
mányozható. A szerkezet pontos ismeretében a film segítségével a működés 
könnyen megérthető. A programok az új szavakat kiemelik, figyelmet f e l -
keltő kérdéseket adnak, a tanóra végén pedig az ismereteket rögzítik, s z á -
monkérik. 

Ujabban kis érietek kezdődtek a hangosfilmek bevezetésére i s . A tech-
nikai kivitelezés lényege a magnetofonnal kombinált vetítés, amelyet szink-
ronizátorral biztosítunk. Külön diafilmre és hangszalagra rögzített p rogra -
mokat tervezünk a hallgatók tanórán kívüli gyakorlataira. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И МЕТОДОВ 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

д-р Карой Хошке, старший преподаватель института, 
заведующий спецгруппой химии и биологии 

(резюме) 
За последние 10-15 лет в зарубежных и отечественных журналах 

было опубликовано много статей, разбирающих вопросы интенсифика-
ции обучения. 

Эти статьи, а также наш опыт поощряли' наши стремление найти 
новые пути в обучении иностранных студентов. Таким образом уже 
несколько лет назад _ начали.. пользоваться _соврем^^ 
альными техническими "приборами на уроках биологии" (проектирующими 
приборами фолий, диапозитивов, кинофильмов). 
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Среди этих средств наибольшую пользу приносили в обучении ки-
нофильмы. С помощью кинофильмов нам удалось продемонстрировать 
биологические процессы не статично, как раньше, а в своей естест-
венной динамике. В этом году приступили к разработке новых аудио-
визуальных программ, в которых будут использованы озвученные диа-
и конофильмы. 

DIE VERWENDUNG MODERNER, AUDIOVISUELLER 
ANSCHAUUNGSMITTEL IM BIOLOGIEUNTERRICHT 

Dr. Károly Hoschke, Dozent, 
Leiter der Sektion für Biologie-Chemie ain 

Internationalen Vorbereitungsinstitut,'Budapest 
Resümee 

In den letzten vergangenen 10-15 Jahren erschienen in 
den ungarischen und ausländischen Fachzeitschriften zahl-
reiche Arbeiten über die Verwendungsmöglichkeiten der 
audiovisuellen Anschauungsmitteln, um die Intensivierung 
des Unterrichts zu fördern. 

. Das regelmäßige Studium der veröffentlichten Artikel, 
aber1auch unsere eigenen Erfahrungen führten uns dazu, daß 
wir für die ausländischen Studenten auch im Biologieunter-
richt nach neuen Wegen suchten. 

Vor einigen Jahren haben wir schon verschiedene Arten 
von Projektoren, Dias und Filme in unsere Arbeit einge-
setzt. 

Die Einführung von Rollfilmen hat sich als besbnders 
nützlich erwiesen. Dadurch können wir die Lebensprozesse 
in ihren natürlichen Dynamismus demonstrieren. 

In diesem Schuljahr haben wir mit der» Ausarbeitung von 
neuen audiovisuellen Programmen begonnen. 


