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Már a mindennapi társalgási nyelvben is megszokott szintagmává vált 
a „technológiai forradalom", s ha körültekintünk környezetünkben, akkor 
tapasztaljuk, hogy ez a forradalom itt is van, mind jobban szerves részévé 
válik életünknek. Mindaz, amit a tudomány és az emberi találékonyság létre-
hoz abból a célból, hogy a termelést előbbre vigye, mentesítse a termelőt a 
nehéz fizikai munkától, nagyobb tömegben és olcsóbban lássa el, termelő-
eszközökkel és közszükségleti javakkal, végső soron életünket teszi kényel-
mesebbé, gazdagabbá. A technológiái fejlődés mai eredményei hatással lesznek 
és már hatnak is a nevelő-oktató munkára: egyes iskolákban a különböző 
tanítási segédeszközök olyan megszokottak a korszerűbb oktatási eszközök 
családjából, mint akár két évtizeddel ezelőtt a legegyszerűbb preparátumok 
vagy modellek. Máshol már a mikroelektronika jóvoltából a legösszetettebb 
multimediális eszközökön tanulják, hogy lehetne könnyebbé és eredménye-
sebbé tenni a tanulás — tanítás bonyolult interakcióját. És ez a helyes, és 
ezzel a jelenséggel kell itt az egyetemen is lépést tartania a tanárképzésnek. 

Rendkívül veszélyes lenne azonban túlbecsülni a tárgyi tényezők szerepét 
és hatását a tanulók tudásának és személyiségének formálásában. Az ember 
személyisége volt és marad is a legfőbb tényezőnek az eredményes munka 
véghezvitelében. Nyilván ott lesz a tanítás e leghatékonyabb, ahol a kreatív 
pedagógusegyéniség találkozik a kedvező tárgyi feltételekkel. A kreatív egyé-
niség egyik legfőbb ismérvének azt tekintem, hogy az egyén örökké nyitott 
maiad az új tudományos eredmények befogadására és bizonyos rezervált-
sággal gyakorlati alkalmazásukra. A rezerváltságot úgy értem, hogy a leg-
nagyobb szaktekintélyek állításait sem kell és szabad fenntartás nélkül, vakon, 
szolgaian utánozni. Mindent előbb az adott környezet körülményei között 
próbáljon ki, és a kimeneteli eredmények mutatói alapján ítélje meg a peda-
gógus, hogy mennyit érnek. 

A szakmai műveltség kialakításának munkájában a tanszék dolgozói nem 
titkolják, hogy az előbbi tézis jelen van tanárképző munkájukban. A tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy kedvező anyagi körülményeket viszonylag gyorsan lehet 
teremteni az oktatásban. Mindaz azonban értéken alul materializálódik az 
oktatás eredményeiben,- ha a pedagógusok attitűdje nem kedvező az anyagi 
elemekkel kapcsolatban. Hogy ez miért alakul így, bonyolult és hosszadalmas 
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magyarázatot igényelne. Helyette a továbbiakban azt fejtem ki, hogy milyen 
szemlélet vezérel az oktatási segédeszközökhöz fűződő kedvező attitűd kiala-
kítása érdekében. 

Valahogy a tanszék 25 éves fennállásának ünnepsége egybeesik azzal, 
hogy végre a módszertan tanításához beszerezhettük a legszükségesebb audi-
tív és vizuális oktatási segédeszközöket. Ez a tény csábítóan arra ingerel, 
hogy biztató előjelnek tekintsem: a jövőben nem verbális utópia lesz az okta-
tás eszköztáráról beszélni. . . Ténylegesen, a tanárképzés gyakorlatában a 
jövőben nem függünk kizárólag az iskolák felszereltségi fokától, ahol a mód-
szertani gyakorlatokat levezetjük. Az anyagi gyarapodás kettős haszonnal jár. 
Egyrészt maga az egyetemi oktatás válhat gazdaságosabbá és alkalmazhatja 
az oktatástechnológia egy részét. Másrészt a tanárjelölt az elméleti képzéssel 
párhuzamosan elsajátíthatja e berendezések kezelését. Ez utóbbinak nagy 
fontosságot tulajdonítok: feltételezem, hogy amit a pedagógus ismer, attól 
nem idegenkedik a tanítási gyakorlatban sem. Ha tehát hallgatóink a tanár-
képzés sodrában megismerik és magukévá teszik az oktatástechnológia gaz-
daságosságának és eredményességének elvét, jövendő munkahelyükön termé-
szetesnek fogják venni, hogy mindazt aktívan és alkotó módon fölhasználják 
a tanításban, amivel iskolájuk szertára rendelkezik. 

A szerény tanszéki előrelépést azonban csak egy folyamat kezdetének 
tekintem. A jövőt a videotechnikában és a számítógépek felhasználásában látom. 
Akkor, amikor már a háztartásokban is szaporodik a videoberendezések száma, 
természetesnek kell vennünk, hogy az az oktatás hatékonyságának fokozásában 
is szerephez fog jutni. 

A sebészképzésben természetes, hogy az egyetemi hallgató nem csak ver-
bális információt hall tanárától a műtétekről, sőt nem csak szemléli egy-egy 
műtét lefolyását. Olyan helyzetbe hozzák a gyakorlatokon, hogy ismeretei 
mellett kialakuljon a megfelelő gyakorlati jártassága is. A tanárképzés sem 
szorítkozik a verbális információkra, a gyakorlati képzés azonban a hagyo-
mányos körülmények között természetszerűleg nem hozhat megnyugtató 
eredményeket. 

Egy-egy gyakorló csoport (10—12 fő) jelenléte a bemutató órákon vissza-
fogó vagy éppen negatív hatással van a tanulócsoportokra. Egyetlen idegen 
jelenléte is megzavarja a tanulók figyelmét: kíváncsisággal fordulnak eléje, 
és nem a tanulás-tanítás interakciójára koncentrálnak. A nagyobb csoport 
jelenléte pedig egyenesen laboratóriumi körülményeket teremt, ahol a tanu-
lók zömmel gátlásokkal küzdve, képességeik alatt vagy igazi természetüktől 
eltérően viselkednek. Ennek következtében a tanárjelöltek ritkán vagy szinte 
sohasem a valós viselkedést vagy képességmegnyilvánulást tapasztalhatják. 

A jelenlegi helyzetből a kiutat a zártláncú tévé és a videotechnika alkalma-
zásában látom. Társadalmi összefogással a gyakorlóiskola (József Attila Álta-
lános Iskola) már eddig is korszerű felszerelését ki kellene egészíteni egy stú-
dió-tanteremmel, ahonnan rejtett kamerákkal közvetíteni lehetne a tanítási 
órák lefolyását egy többmonitoros előadóterembe. Ez a megoldás kizárná a 
tanulók rendellenes viselkedését, másrészt a módszertan tanárának lehetővé 
tenné, hogy a tanítás lefolyását, az alkalmazott módszereket, az ismeretszerzés 
és megerősítés egyes szakaszait magyarázatokkal kisérné. így az elméleti 
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ismeretek pontosan simulnának a gyakorlati megvalósítás szakaszaihoz vagy 
eljárásaihoz. Mindez a hagyományos gyakorlatokon lehetetlen. És lehetetlen 
a folyamatos visszacsatolás is a tanárjelöltek részéről. Ennek hiánya viszont 
meggátolja a módszertan tanárát, hogy pontos vagy megközelítő képet kapjon 
arra vonatkozólag, hogy a hallgatói jól értelmezték-e a hallottakat, esetleg hol 
kellene eloszlatni félreértéseket. Ha pedig ez nem történik meg, a helytelenül 
értelmezett információk csak a tanárjelölt gyakorlati munkájában materiali-
zálódnak, és sokszor keserves együttes munkával lehet csak a helyes megoldások 
jártasságát kialakítani. Ugyanakkor károsul a gyakorlatban részt vevő iskolai 
tanuló is, mert nem azt és nem úgy kapja az oktatástól, ahogy a korszerű 
tantárgypedagógiai elvek megkövetelnék, azaz retardálódik a tanárképzés gya-
korlata miatt. 

Ha képmagnóval rögzíthetnénk egy-egy kiválóan sikerült tanítási órát, a 
következő években az így konzervált anyag segítségével az egyetemen is 
szimulálhatnánk a tanítási gyakorlatot. Ezzel egyrészt tehermentesíthetnénk 
mind a gyakorló iskolát mind a szakvezető tanárokat, másrészt laboratóriumi 
körülmények között tanulmányozhatnánk a tanítási óra minden egyes szakaszát. 
Ahogy az elméleti képzés fokozatosan feltárja a tanítás módszereit, a tanítási 
órák fajait és egyes fázisait, a konzervált videoanyag állandó szemléltető 
eszközül szolgálhatna. A tanítás minden egyes mikroeleméhez rendelkezé-
sünkre állna minden időben a valós tanítást helyettesítő hiteles anyag. A jobb 
megértés szolgálatában akár többször is felidézhetővé válna minden egyes 
mozzanat a tanítási órából. 

Még nagyobb nehézségeink vannak a tanárjelöltek gyakorlati foglalkozá-
sának megszervezésében. A gyakorlási idő alatt —• az évfolyam létszámától 
függően — 1 — 1 tanárjelölt mindössze egy, esetleg két tanítási órát tarthat. 
Ez pedig a legderűlátóbb értékelés szerint sem biztosíthatja azt a minimális 
tanítási jártasságot, ami a tanári hivatás gyakorlásához szükséges. Hogy való-
ban „operatív" kiképzésben részesüljenek, ismét a videotechnikát hívnám 
segítségül, valamint a játékelméletet. 

A játékelmélet felismeréseinek birtokában mikrotanítási egységek formá-
jában szimulálhatnánk a tanítás 1—1 problémahelyzetét. Egy osztály tanuló-
közösségét két 10—12 főből álló csoportra kellene osztani. A tanárjelöltek 
megkapnák konkrét módszertani feladataikat a tanítási óra egyes szakaszainak 
levezetésére (ellenőrzés, a nyelvtani fogalmak kialakítása, irodalmi szöveg 
elemzése," a tanári kérdéskultúra gyakorlása, feladatmegoldás, az ismeretek 
gyakorlati alkalmazása stb.). A felkészülés után az adott mikrotanítási egységet 
5 perc alatt tanítanák le. Az egész folyamatot képszalagra rögzítenénk, és a 
próbálkozás után a hallgató a módszertan tanárával együtt azonnal áttanul-
mányozná. A magnófelvételek tanulmányozása bizonyítja, hogy az egyén csak 
a legritkább esetben képes utólag felidézni saját 'beszédhibáit, illetve a mi 
esetünkben a tanításban helytelenül megoldott problémáit. Ám a képmagnó 
segítségével a módszertan tanárával közösen elemezhetik a mikrotanítási egység 
minden mozzanatát, és tudatosíthatják minden helyes és helytelen megoldását. 
Ezután 10 percnyi idő áll a rendelkezésére, hogy ugyanezt az egységet már 
a megbeszélés alapján helyesbítve felkészítse a következő tanulócsoport szá-
mára. Ugyanígy jár el a másik tanárjelölt is a második tanulócsoporttal, és 
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az elemzés után cserélnek tanulócsoportot. így nem kell megbontani a taní-
tási óra 45 perces ritmusát, illetve az iskola beütemezett rendjét, ugyanakkor 
megnövelhető a gyakorlatban részt vevő hallgatók száma és a gyakorlatok 
hatékonysága. 

Az egyes elemek mikrotanítási egységenkinti begyakorlása után térhet-
nénk rá a komplex tanítási óra levezetésének gyakorlására. Ebben a formában 
feltehetően tudatosan és fokozott alkotó hozzáállással szerkesztenék, építenék 
fel a tanítás folyamatát a már kondicionált tanítási elemekből. Flet evésem 
szerint a módszer alkalmazásával az elméleti ismeretek valóban interiorizálód-
hatnának tanárjelölteinkben, sőt a belső szakmai személyiségjeggyé vált ver-
bális információk tartós szakmai képességeket alkotnának. 

Vitathatatlan, hogy a műszaki fejlettség mai szintjén mindaz, amit az elő-
zőekben bemutattam, megvalósítható. A Bölcsészkar az utóbbi években sokat 
költött, multimediális központja fölszerelésére. Elgondolásom beleillik ebbe 
a törekvésbe, és a tapasztalatok kiterjeszthetők lennének más tantárgyakra 
is. A mikroelektronika és a számítógépek további fejlődése pedig belátható 
időn belül lehetővé tenné, hogy egy közepes képességű kari számítógép 
intézeti terminálok segítségével szimulálja az ismertetett mikrotanítási egysé-
geket, és a gyakorlást élő tanulók jelenléte nélkül bonyolítsuk le. 

Ha elfogadjuk, hogy az ismertetett elképzelés elérhető jövő, nyitva marad 
egy másik kérdés. A korszerűbb tanárképzés mindig csak a legfrissebben kép-
zett tanárgenerációk számára biztosítaná a tudományos és műszaki fejlettséggel 
lépést tartó felkészültséget. Ám ezek a generációk mindig csak töredékei 
lennének a munkaképes és a munkában álló pedagógusoknak. Ebből az követ-
kezik, hogy az aktív pedagógusok zömét rendszeres és legalább középtávon 
jól megalapozott szakmai és pedagógiai továbbképzésben kellene részesíteni. 
Ezt új közoktatási törvényünk elő is irányozza, és a feladattal a pedagógus-
képző intézeteket bízza meg. Az előirányzat szellemében a karnak és intéze-
tünknek lépéseket kellene tenni azirányba, hogy a törvényes előírások meg-
valósuljanak. A szervezett továbbképzésben a videotechnika alkalmazásának 
felbecsülhetetlen haszna lenne. Még azt is meg merem kockáztatni, hogy 
meghatározott intervallumokban a szakfelügyelők is átessenek ilyen továbbkép-
zési programokon, ahol a szaktudományok elméleti és a tanítás gyakorlati 
oldaláról kapnának kiegészítő képzést. 
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