
Takács Etel 
A HÁZI FELADATOK DIDAKTIKAI PROBLÉMÁI 
(Forrás: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1964. Akadémiai Kiadó, Bp. 1965.) 

I. 

1. Az oktatás korszerűsítésére irányuló törekvéseket ismertető didaktikai és metodikai publikációk 
elsősorban a tanítási órán végzett munkát tartják szem előtt. Szinte alig vagy csak közvetve foglal-
koznak a házi feladatokkal, a tanulók otthoni munkájának korszerűsítésével.  A módszertani folyói1 -
ratok több cikke ismerteti a számonkérés újabb, változatosabb eljárásait, anélkül azonban, hogy rá-
mutatnának az otthoni tanulás és az iskolai felelés közötti kapcsolatra.  2

A házi feladatokkal közvetlenül foglalkozó néhány cikkből az derül ki, hogy az írásbeli feladatok 
(irodalmi fogalmazások, nyelvtani-stilisztikai gyakorlatok) körében már eredményes törekvések 
szolgálják a tantárgy korszerűen értelmezett feladatrendszerét,  szóbeli feladaton azonban magyar3 -
ból is, más tantárgyból is a hagyományos,.tanulnivalót”, a tankönyv szövegének, illetve a tanár ma-
gyarázatának reprodukcióját kell érteni. Ez annál meglepőbb, mivel különböző tantárgyak módszer-
tani lapjában olvashatunk értékes kezdeményezésekről, amelyek arra irányulnak, hogy a tanulmányi 
anyag rögzítésének és alkalmazásának produktív eljárásait dolgozzák ki — a tanítási órán.  Noha 4

valamennyi ismertetett esetben bebizonyosodott, hogy a tanulók aktív tevékenysége nemcsak az új 
ismeret megszerzésekor, hanem az ismeretek rögzítésének szakaszában is kedvezőbb eredménnyel 
jár, egyelőre még nem került sor arra, hogy a tanítási órán hatékonynak bizonyuló eljárások a tanu 
lók otthoni munkájának irányításában is érvényesüljenek. A módszertani irodalom áttekintése tehát 
megerősíti a gyakorlatból is ismert tapasztalatot: a tanulók iskolai és otthoni munkája nem alkot 
egységes folyamatot; az oktatás korszerűsítésére irányuló törekvések nem terjednek ki — az iskolai 
munkával egyenlő mértékben — az otthoni munka, az önálló tanulás korszerűsítésére; nincs meg a 
kellő összhang a kétféle házi munka: a szóbeli és az írásbeli feladatok között sem, a szóbeli tanulni-
való más jellegű tevékenységet kíván a tanulóktól, mint az írásbeli feladatok megoldása. 

2. Az utóbbi időben a hazai pedagógiai kutatás több esetben is célul tűzte ki a tanulók otthoni mun-
kájának vizsgálatát. 

 Nagy Sándor is ezt állapítja meg „Didaktika és metodika” című tanulmányában a tanulók otthoni munkájáról szólva: 1

„Csak örömmel lehet tudomásul venni, hogy metodikai irodalmunkban megjelentek ebben a vonatkozásban az első 
részfejezetek. Ezek a fejtegetések azonban — még a legjobb esetben is — egyelőre túlzottan vázlatosak. Ezen nem le-
het csodálkozni, mert pillanatnyilag a didaktika sem foglalkozik kielégítő módon ezzel a kérdéssel. Részben ennek lehet 
a következménye, hogy vannak metodikai művek, amelyek ezt a problémát nem is említik.” (Tanulmányok a neveléstu-
domány köréből, 1961. 47. 1.)

 Ballér Endre: A számonkérés néhány formája a középiskolában. (Történelem tanítás, 1961. 2. sz.) 2

Bendy Pálné: A számonkérés aktivizáló módszerei. (A földrajz tanítása, 1962. 1—2. sz.) 
Turrsányi Tibor: Az önálló irodalmi feleletről. (Magyartanítás, 1962, 6. sz.) 
Damé Elemérné: A számonkérés korszerű formái és a tanulók aktivizálása az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. 
(Az idegen nyelvek tanítása 1964. 1. sz.)

 Fajcsek Magda: Az írásbeli feladatok szerepe a nyelvi kultúra kialakításában a gimnáziumi II. és III. reálosztályokban. 3

(Magyartanítás, 1962. 6. sz.)

 Kazár Leona: A tanulók önálló munkája a tankönyvvel és egyéb könyvekkel a földrajzórán. (A földrajz tanítása, 1963. 4

1. sz.)  
Drózdi Dezső: A tankönyv szövegének feldolgozása földrajzóráinkon, a helyes tanulási módszerek kialakítása érdeké-
ben. (À földrajz tanítása, 1963. 5. sz.) 
Jakab László: Munkaeszközeink: a gondolkodtató kérdések és feladatok. (A kémia tanítása, 1964. 1. sz.) 



Az Akadémia Pedagógiai Bizottsága a tanulók megterhelését előidéző tényezők vizsgálatának kere-
tében  kérdőíves módszerrel arra a kérdésre is választ keresett, hogyan készülnek fel a tanulók az 5

órákra, hogyan végzik el házi feladataikat. Az adatszolgáltatók általános iskolai napköziotthon-ve-
zetők és középiskolai tanulószobán vagy diákotthonokban a tanulmányokat segítő pedagógusok 
voltak. A közölt tapasztalati anyagból — a pedagógusok megfigyeléseiből, megállapításaiból — 
elszomorító helyzetkép bontakozik ki. Amit eddig is sejtettünk, azt most egy széleskörű vizsgálat 
közvetlen tapasztalatai támasztják alá: a tanulók sok időt töltenek el a szóbeli és írásbeli feladatok 
megoldásával — igen kevés eredménnyel. Különösen vonatkozik ez a megállapítás a gyengébb ta-
nulókra, közülük is természetesen csak azokra, akik még nem vonták le maguk számára az ered-
ménytelen tanulás negatív következtetését, hogy ti. kísérletet sem tesznek az órákon meg nem értett 
tanulmányi anyag otthoni elsajátítására. A vizsgálat vezetője idézett cikkében nem foglalta össze a 
helyzetrajzok általánosítható tanulságait. A közölt megfigyelések alapján azonban az a meggyőző-
dés alakulhat ki bennünk, hogy a jó tanuló és a gyenge tanuló között nem az a lényeges különbség, 
hogy az egyik tudja a tanulmányi anyagot, a másik nem, hanem az, hogy az egyik tud tanulni, a má-
sik nem. 
Még közelebb kerülünk az otthoni tanulás problémáinak megismeréséhez annak a vizsgálatnak az 
adatai alapján, amelyet a Pécsi Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszékének irányításával dolgozó 
kutatócsoport végzett.  A vizsgálat során hat 5. osztály főnöke felkereste osztályának egy-egy tanu6 -
lóját a napnak abban a szakaszában, amikor a tanuló házi feladatait végezte. „A tanár a tanuló tanu-
lását szokásos körülményei közt megfigyelte, közben szimultán jegyzőkönyvezte a gyermek tanulá-
si tevékenységét, azaz mindent, amit tapasztalt.” A vizsgálatból levonható következtetéseket a jegy-
zőkönyvek jellemző adatai támasztják alá, így egészen részletes, a valóságot pontosan közvetítő 
helyzetképet kapunk az 5. osztályos tanulók otthoni munkájának (a tanulásnak és a feladatok meg-
oldásának) körülményeiről. A közölt jegyzőkönyv-részletek lepergetik előttünk a feladatokkal re-
ménytelenül és eredménytelenül küszködő 5. osztályosok szomorú dokumentumfilmjét. Ennek a 
filmnek minden kockájából sokirányú tanulságot lehetne leszűrni. A végső, legáltalánosabb tanulsá-
got így foglalja össze a szerző: ,.Komoly bajok vannak az iskolás gyermekek önálló ismeretszerző 
munkájában, általában nem tudnak elég helyesen tanulni. Tudják-e pedagógusaink, hogyan tanulnak 
tanítványaik? Általában nem, de nem is kívánhatjuk tőlük ezt, hiszen ez rengeteg időt vesz igénybe. 
Intézményesen meg kellene tanítani minden tanulót minél helyesebben tanulni.” 
Az iskolai és az otthoni munka egységében vizsgálja a tanulás problémáját Kiss Árpád ,,A gazdasá-
gos és eredményes tanulás képességének kialakítása” című tanulmányában (Pedagógiai Szemle, 
1963. 12. sz.). A tanulmánynak néhány — témánk szempontjából jelentős —megállapítását később 
említjük meg. Az ismertetett vizsgálatok összegezéséből most azt a mondatot idézzük, amely 
visszatérő motívumként társul a korábban említett vizsgálatok tanulságához: ,,. . . a tanító pedagó-
gusok ereje kimerül a tanítási órákon, és kevés igazi törődés irányul arra, ami az órákon kívül törté-
nik.” (1081. 1.) 
3. Az említett vizsgálatok adottnak, konstans tényezőnek tekintették a tanulnivalót és a megoldandó 
feladatokat. A kérdés másik oldala természetesen az volna, hogy mit nem tudnak megtanulni, mi-
lyen feladatokat nem tudnak megoldani a tanulók. Pontosabban: azt az igényt, amelyet mindhárom 
tanulmány szerzője világosan és határozottan megfogalmazott — hogy ti. tanítsuk meg a tanulókat 
tanulni —, vajon nem lehetne-e a másik oldalról ki indulva megvalósítani: adjunk olyan feladatokat 
a tanulóknak, amelyeket meg tudnak oldani, és maguk a feladatok — szóbeliek és írásbeliek egy-

 Kiss Árpád: Az iskolás tanulók megterhelését előidéző egyes tényezők vizsgálata I. (Magyar Pedagógia, 1962. 1. sz.) 5

 Кomlósi Sándor: Iskolásgyérniekek otthoni tanulásának vizsgálata (Magyar Pedagógia, 1963. 2. sz.) 6



aránt — legyenek alkalmasak arra, hogy megoldásukkal egyben a tanulás technikáját is elsajátítsák 
a tanulók. 
Milyen feladatokat kapnak a tanulók ? — erre a kérdésre kerestem választ egy nagyon szűk körű, 
csak jelzésszerű tanulsággal járó adatgyűjtéssel. A Dob utcai általános iskola igazgatója és igazga-
tóhelyettese kérésemre egy héten keresztül (1963. október14-től 19-éig) összegyűjtötte 12 osztály 
(három párhuzamos 5— 8. oszt.) házi feladatait. A feldolgozás munkáját is magukra vállalták közö-
sen megbeszélt szempontok szerint. 
A tantárgyak és az osztályok szerint feljegyzett házi feladatokból a következő kérdésekre kaphatunk 
feleletet: 
a) Alkalmazkodnak-e a tanárok a házi feladatok kijelölésekor az adott osztály sajátos körülményei-
hez? Adnak-e a tanulók érdeklődéséhez, fejlettségének szintjéhez igazodó, tehát az adott osztályhoz 
közvetlenül szóló feladatokat, vagy minden esetben a tankönyv szövegének megtanulását, feladata-
inak megoldását adják-e fel házi munkára? 
Azt találtuk, hogy az esetek túlnyomó többségében a tankönyv alapján kapnak a tanulók házi fel-
adatot: 305 tankönyvből feladott leckével áll szemben 11 olyan feladat (8 írásbeli, 3 szóbeli), ame-
lyet a tanár nem a tankönyv alapján, hanem önállóan adott fel. (Ezekben az önálló feladatokban sem 
lehet minden esetben felfedezni az osztály sajátos körülményeihez való alkalmazkodás szándékát.) 
Úgy látjuk tehát, hogy az otthoni munkának szinte kizárólagos segédeszköze: a tankönyv. Ebből 
következik, hogy a tankönyvnek sokkal inkább a tanulóhoz kellene szólnia, mint ahogy eddig tette, 
mert ha a tanuló otthoni munkájában a tankönyvvel magára marad, közvetítő nélkül meg kell érte-
nie, amit a tankönyv mond, amit tőle kíván. Nem kisebb problémát kellene tehát a tankönyveknek 
megoldaniuk, mint azt, hogy szóljanak az ország valamennyi osztályának valamennyi tanulójához 
érthetően, sőt úgy, hogy amit mondanak, azt szívesen olvassák, a feladatot, amit kitűznek, szívesen 
oldják meg a tanulók. 
b) Abból kiindulva, hogy a tanulói aktivitás nem korlátozódhat a tanulási órára, hanem az otthoni 
munkának is célja és feltétele, megvizsgáltuk a reproduktív és a produktív jellegű házi feladatok 
arányát. A szóbeli feladatokban az arány: 161 R : 5 P, az írásbeliekben 67R : 74P. 
Tehát a szóbeli feladat általában reprodukció, szóbeli produktív feladattípus alig fordul elő. (Az öt-
ből három feladat a tárgyalt téma önálló rendszerezése volt.) Az írásbeli munkában körülbelül 
egyenlő arányban oszlanak meg a reproduktív és a produktív feladatok, sőt némileg a produktívak 
javára billen a mérleg. Ez önmagában megnyugtató volna, de a szóbeli feladatokról kapott képpel 
összehasonlítva azt a kérdést veti fel, hogy nincs-e valami aránytalanság, sőt: valami nehezen áthi-
dalható szakadék a szóbeli és az írásbeli feladatok között. A szóbeli anyagot, a tanulnivalót szinte 
kizárólagosan reproduktívan sajátítják el a tanulók. A tiszta reprodukció mint tudjuk — könnyen a 
verbalizmusnak, a megértés nélküli tanulásnak forrása lehet. Az írásbeli feladatok nagyobb része 
produktív munkát kíván, az ismeretek többé-kevésbé alkotó jellegű felhasználását. Vajon nem kel-
lene-e ezt előkészíteni olyan tanulási formával, amely a tanulót és a tanárt egyaránt tájékoztatná ar-
ról, hogy megértette-e a tanuló a tanulnivaló „elméleti” anyagot ?  7

c) Az egyheti feladatokról készített kimutatásban határozottan elkülönülnek egymástól a szóbeli és 
az írásbeli jellegű tárgyak. Csak szóbeli feladatot kaptak a tanulók történelemből, földrajzból, fizi-
kából, kémiából és biológiából, írásbelit is kaptak magyarból, oroszból, számtanból és mértanból. 

 Egy tantárgy példájával szeretném illusztrálni a felvetett, kérdés jogosultságát. A magyar irodalom tanításában szoká7 -
sos szóbeli házi feladat típusok: beszámoló az olvasmányról vagy versről a vázlat és a tankönyv szövege alapján, az 
irodalmi mű cselekményének elmondása, az író életrajzának megtanulása és hasonlók. Az ismeretek kombinatív, alkotó 
alkalmazására az írásbeli feladatokban és az iskolai dolgozatokban kerül sor. Az írás önmagában is nagyobb követel-
ményt támaszt a tanulóval szemben, mint a beszéd (a mondatokat szabatosabban kell megszerkeszteni, ügyelni kell a 
helyesírásra, a rendes, olvasható betűformákra stb.). Ha maga a feladat is minőségi többletet tartalmaz a megszokott 
szóbeli feladatokhoz képest, akkor valószínű, hogy a tanulók teljesítménye nem éri el a kívánt szintet. 



Ha egy hét feladatait általánosan jellemzőnek lehet tekinteni, akkor nem tarthatjuk helyesnek, hogy 
a tanulók a természettudományos tárgyakból nem kapnak írásbeli vagy rajzos feladatot. Az írásbeli-
ség önmagában még nem melegágya a túlterhelésnek, a helyesen megválasztott írásbeli feladatok 
gyakorlatibbá tehetnék a fizika, a kémia, sőt a biológia tanulását is. 
d) Azt a kérdést is szerettük volna megvizsgálni, hogy vajon tapasztalható-e valamiféle fokozatos 
fejlődés az egyes tantárgyak feladattípusaiban az 5-től a 8. osztályig. Erre a kérdésre adataink nem 
adtak választ, de a felmérést végző Balogh Gyula igazgató óralátogatásainak tapasztalatai alapján 
arról számolt be, hogy a feladattípusokban az osztályfokok szerint nincs észrevehető változás, in-
kább az azonos típusokon belül, tartalmi szempontból emelkednek a követelmények. (Például: a 
tanulók irodalmi fogalmazásainak műfaja és témája változik meg az egyes osztályok tanulmányi 
anyagához igazodva.) A tanulók házi munkájának olyan fajta megtervezését is meg lehetne valósí-
tani, hogy osztályonként feljebb haladva fokozatosan egyre önállóbb tevékenységet igénylő felada-
tokat tűznénk ki. 
4. Az ismertetett publikációk és tapasztalatok arra vallanak, hogy az iskolareform irányelvei és a 
már kimunkált elméleti szempontjai még kevéssé éreztetik hatásukat a tanulók házi munkájának 
megtervezésében. A következőkben a házi feladatok korszerűbb szemléletének néhány didaktikai és 
neveléselméleti vonatkozását szeretném megemlíteni. 

II. 

1. Az oktatási folyamat eddigi kísérleti megfigyelései a folyamatnak a tanítási órák rendszerében 
lejátszódó szakaszára irányultak. A tanulók otthoni munkáját elsősorban e munka eredményeinek 
számbavételekor, az ellenőrzés didaktikai feladatának megoldása során tekintettük a folyamat szer-
kezeti elemének. Az „ellenőrzés” megjelölés azonban csak a tanár munkáját jelzi. A folyamatnak 
ebben a szakaszában, az ellenőrzés alkalmával a tanuló végzett munkájának eredményéről ad szá-
mot: reproduktív vagy produktív tevékenységet végez. Teljesítménye — mint a gyűjtőlencse a fény 
sugarakat — összevonja az előző órán (órákon) megoldott didaktikai feladatoknak, valamint a fo-
lyamat kísérő és kiegészítő „látens vonalának”, a házi munkának az eredményeit. 
A didaktikai feladatokat tekintve, meg lehet-e határozni az iskolai és a házi munka egymást kölcsö-
nösen kiegészítő összefüggését az oktatás folyamatában? Oktatásunk jelenlegi megszervezése a fel-
adatoknak olyan megoszlását kívánja, hogy a tanulók a folyamat első fázisát, a megismerést — a 
tanár vezetésével és irányításával — az iskolában eredményesen lezárják. Ha ugyanis a megisme-
rést és az alkalmazást a folyamat két szervesen összefüggő, sok esetben egymásba hatoló, de egy-
mástól mégis elhatárolható fázisának tekintjük,  akkor a megismerésnek a tanuló számára a megér8 -
tés élményével kell lezáródnia. (Természetesen csak olyan tanítási anyag esetében, amely értelmes 
— tehát nem utánzáson és gyakorláson alapuló — tanulást igényel. ) Az oktatás jelenlegi segédesz9 -
közei (a tankönyvek) — önmagukban — nem alkalmasak a megértés biztosítására. Az otthoni mun-
ka reménytelenségének és eredménytelenségének első okát tehát abban kell látnunk, ha az iskolában 
nem sikerül megoldani az új ismeret közvetítésének a tanulókat a megértéshez eljuttató didaktikai 
feladatát. 
Ezt az általános megállapítást — az iskolai élet komplex valóságához alkalmazkodva — sokkal dif-
ferenciáltabban kellene megfogalmazni. A valóságban ugyanis nagyon sok egymásra ható tényező 
eredményeképpen, de minden esetben legalább három szempont szerint differenciálódnak az ottho-

 Ilyen értelemben jellemzi az oktatás folyamatát Nagy  Sándor „Gondolatok az oktatási folyamat dialektikájáról” c. 8

tanulmányában. (Pedagógiai Szemle, 19ü3. 7—8. szám.)

 Vő. Kiss Árpád: A tanulás fogalma a pszichológiában és a pedagógiában. (Pszichológiai tanulmányok, V. 233—234. 9

1.) 



ni tanulás problémái: 1. tantárgyak szerint, 2. életkorok, illetve osztályfokok szerint, 3. az azonos 
korú tanulók személyiségvonásai (értelmi fejlettség, képességek, személyes motívumok, kötelesség-
tudás, akaraterő stb.) szerint. Az általános megállapítás azt a tipikus esetet veszi alapul, amely mint 
átlagosan jellemző eset, az idézett vizsgálatok dokumentum- anyagából is plasztikusan kiemelke-
dik: arról a „közepes” — tehát sem pozitív, sem negatív irányban ki nem emelkedő — tanulóról van 
szó, akinek számára a tanulmányi anyag elsajátítását a didaktika elméletére alapozott tanári munka 
szükséges és lehetséges módon biztosítja. Az oktatási folyamat első fázisát, tehát a megértéshez ve-
zető megismerési folyamatot — jelenlegi oktatási segédeszközeink felhasználásával — csak az ok-
tatás felsőbb szintjein (a középiskola magasabb osztályaiban) lehet az otthoni munka feladatává 
tenni, és éppen azzal a célzattal, hogy a tanulók szerezzenek jártasságot az ismeretszerzésnek a fel-
nőtt emberre jellemző eljárásaiban. 
Ezek szerint tehát a tanulók otthoni munkája általában a rögzítés és az alkalmazás szolgálatában áll. 
A rögzítés legáltalánosabb eljárása: a tanítási órán közvetített anyag megtanulása a tankönyvből. 
Évszázadok hagyománya élteti a tanulásnak ezt a formáját, s már ezért is indokolt, hogy — az isko-
lareform időszakában — fontolóra vegyük hatékonyságát. Ha elsősorban az úgynevezett „narratív” 
tárgyakra gondolunk (a történelemre, földrajzra és mindazokra, amelyeknek tipikus leckeanyaga a 
tankönyv megfelelő lapszámain kijelölt szöveg megtanulása és folyamatos elmondása), akkor ta-
pasztalataink alapján két kifogást lehet emelni az ilyenfajta tanulnivaló ellen: 
a) A tankönyv szövegének reprodukálása sem a tanár, sem a tanuló számára nem bizonyítéka annak, 
hogy érti-e a tanuló, amit megtanult és feleléskor elmond. A tankönyv szövegéhez ragaszkodó lec-
kefelmondás az esetek jelentős százalékában a verbálisán elsajátított tanulmányi anyag reprodukci-
ója.  10

b) A tankönyv szövegének megtanulása távol áll attól, amit életszerű, teljesítményképes tudásnak 
lehet tekinteni. Az „élet”, vagyis a társadalmi lét gyakorlata sohasem állítja az egyént (sem a gyere-
ket, sem a felnőttet) olyan feladat elé, hogy pl. mondják el a szabadságharc történetét, vagy ismer-
tessék egy író életrajzát születésétől haláláig. Akiknek valamely szakterületen ilyenfajta feladatot 
kell megoldaniuk (tehát valamilyen előadás megtartására vállalkoznak), azok — közismert módon 
— úgy járnak el, hogy összegyűjtik a szükséges adatokat, elkészítik az előadás vázlatát vagy teljes 
szövegét, majd felolvassák, illetve előadják azt, amire előzetesen felkészültek. Az ismeretek ilyen-
fajta megszerzésének és alkalmazásának azonban alig van előzménye az iskolában, amiképpen az 
életben nincs folytatása az iskolában legáltalánosabban alkalmazott tanulási formának. 
A kifejezőkészség fejlesztésének szándéka sem lehet érv amellett, hogy csak a tankönyv szövegé-
nek folyamatos előadását tekintsük a tanulás eredményének. A kifejezés feltételezi a mondanivalót, 
a tankönyv szövege viszont nem válhat a tanuló személyes mondanivalójává: felelés közben a tanu-
ló a tankönyv szavait keresi, nem azokban a szavakban, kifejezésekben válogat, amelyekkel a maga 
gondolatait pontosan, híven tolmácsolhatná. 
A szövegszerűen megfogalmazott tanulmányi anyag elsajátítása szempontjából különbséget kellene 
tenni a tények, adatok rögzítése, valamint az összefüggéseket feltáró, szűkebb és tágabb körű prob-
lémákat megoldó, előadás- vagy fejtegetésjellegű tanulnivalók között. (Az előbbiek a mechanikus 
emlékezet, az utóbbiak a logikai vagy gondolati emlékezés körébe tartoznak.) Elképzelhető volna, 
hogy az utóbbi esetben a lecke feladásakor megjelölnénk azokat a kérdéseket, amelyekre az órán 
hallott előadás, magyarázat és a tankönyv szövege alapján válaszolniuk kell a tanulóknak. Ebben az 

 A tankönyvi szöveg egyszerű reprodukciójának veszélyeiről tett meg állapításaink megegyeznek azokkal a gondola10 -
tokkal, amelyeket — e témát érintve — Sztrezikozin fejtett ki „Az új iskola módszertani kultúrája” c. tanulmányában. 
(Megjelent „Az iskolareform és az oktatási folyamat korszerűsítésének problémái” c. kötetben, 1961-ben.) Felfogásá-
nak jellemzésére idézem a következőket: „A pedagógusnak az a követelménye, hogy összefüggő feleleteket adjanak a 
tanulók, és szigorúan tartsák magukat a tankönyv fogalmazásához, arra ösztönzi a tanulókat, hogy sablonos frázisokkal 
fejezzék ki magukat.” (I. m. 132. 1.) „ . . . az oktatómunka folyamatában arra kell ösztönözni őket (a tanulókat), hogy 
ítéleteikben önállóak és nyelvi kifejezéseikben eredetiek legyenek.” (I. m. 133. 1.) 



esetben a táblai vázlat nem a tanulmányi anyag vázát, gondolatmenetét rögzítené, hanem kérdésfel-
tevésével vagy más formában szempontokat adna az anyag feldolgozásához.  A feladatoknak az 11

életkori fejlődést követő progresszív jellegét azzal lehetne biztosítani, ha a gimnázium magasabb 
osztályaiban — esetenként — a tankönyvön kívül egyéb megadott forrásokat is felhasználnának a 
tanulók a felkészülés alkalmával. A tanulnivalónak ilyenfajta feldolgozása az ismeretanyag önálló 
rendezését, csoportosítását kívánja, tehát mechanikus bevésés helyett gondolkodással rögzíti az is-
mereteket.  12

A rögzítés mellett a tanulók otthoni munkájának másik lényeges feladata az alkalmazás. Ebben a 
tekintetben a következő ellentmondásos helyzetet lehet tapasztalni: 
Ismeretesek a didaktikának az alkalmazás (gyakorlás) fokozatairól kifejtett megállapításai. Nagу 
Sándor idézett tanulmányában  is utal az alkalmazások egymásra épülő szintjeire: ,, . . . az alkal13 -
mazásnak sokféle szintje van; az elsődleges alkalmazások mintegy tájékozódó botladozásain, a kol-
lektív alkalmazások kezdeti lépésein túl az egyéni munkában realizálódó alkotó alkalmazásokig í-
velnek itt a lehetőségek (legalábbis elvileg, mert gyakorlatilag még korántsem lehet általában „tet-
ten érni” ezt a sokféle változatot).” Ha az iskolai munkában nem lehet „tetten érni” az alkalmazások 
magasabb szintjei felé ívelő fokozatokat, annál kevésbé számíthatunk arra, hogy a tanulók házi fel-
adataikban önállóan, egyéni munkával oldjanak meg alkotó alkalmazást kívánó gyakorlatokat. Az 
említett ellentmondás ugyanis abban rejlik, hogy noha az iskolában ritkán kerül sor a kollektívtől az 
egyéniig, az elsődleges alkalmazástól az alkotó alkalmazásig vezető gyakorlatfokozatok végigjárá-
sára,  a házi feladatok gyakran magasabbrendű gyakorlattípusok megoldását kívánják, és ezeket a 
feladatokat — elvileg — önállóan, egyéni munkával kell a tanulóknak elvégezniük. A legtöbb me-
todikai kézikönyv megemlékezik arról, hogy a házi feladatokat az órán „elő kell készíteni”. Az elő-
készítés azonban nem merülhet ki abban, hogy elmagyarázzuk a megoldás módját. Tulajdonképpen 
nem is helyes ebben az esetben előkészítésről beszélni, mert hiszen a házi feladat az oktatási folya-
matnak nem valami különálló, új szakaszát jelenti. A helyes és célszerű tervezés az lenne, ha a házi 
feladat szerves folytatása, kiegészítése volna az iskolai munkának: a rögzítésnek és az alkalmazás-
nak azokat a formáit és fokozatait jelölnénk ki otthoni munkára, amelyek az oktatási folyamat adott 
szakaszában speciálisan alkalmasak arra, hogy a tanulók megszerzett ismereteiket, jártasságaikat és 
készségeiket egyéni munkával alkalmazzák, illetve továbbfejlesszék. 
2. A didaktikai problémákon túlmenően néhány szemponttal a házi feladatok nevelési vonatkozásai-
ra is ki kell térnünk. Egy közismert tapasztalatból szeretnék kiindulni, olyan tényből, amelyet terv-
szerű megfigyelés és kísérlet nélkül is gyerekek, szülők és pedagógusok megegyező véleménye iga-
zol. Mi az, ami a tanulót az iskola egész munkájából közvetlenül és személyesen érinti? Az, hogy 
mi a lecke és hányasra felelt, hányast kapott a dolgozatára. Ezeket a kérdéseket teszik fel a szülők is 
(még a pedagógusszülők is) az iskolából hazatérő gyerekeknek, és a gyerekek egymás közti beszél-
getése is e kérdések körül forog. Fel kell figyelnünk erre a tapasztalatra, és le kell vonnunk belőle a 
megfelelő következtetéseket. 

 Csokonai életrajzát például a következő vázlat alapján tanulták meg .az általános iskola 7. osztályába járó tanítványa11 -
im:  
1. Életrajzának adatai. 
2. Milyen élmények, élettapasztalatok lehettek költészetének forrásai?  
3. Csokonai egyénisége 

 Kiss Árpád idézett tanulmányában így indokolja a produktív tanulás hatékonyságát: ,,A pszichológia ma igazolja a 12

produkció előnyben részesítését a (könnyebb és kevésbé hatékony) reprodukcióval szemben, annak a pedagógiában 
régtől fogva hangoztatott tételnek az érvényességét, hogy az a tudás igazán tartós és alakító hatású, amelyet nem készen 
veszünk át és vésünk emlékezetünkbe, hanem önálló erőfeszítésekkel, megértés alapján, a tudásért megküzdve, a tanu-
lás szükséges lépéseit megtóve szereztünk.” (Pedagógiai Szemle, 1963. 12. sz. 1076. 1.) 

 „Gondolatok az oktatási folyamat dialektikájáról”. — Pedagógiai Szemle, 1963. 7—8. sz. 607. 1. 13



A tanuló számára az iskolai élet képlete a következőképpen alakul: a) feladatot kap; b) a feladatot 
elvégzi; c) teljesítményét elbírálják, értékelik. (Ez a képlet érvényesül — kisebb-nagyobb körökben 
— a tanítási órákon és az iskolai élet más területein is, de legnyilvánvalóbban a tanuló egyéni életét 
leginkább érintő, befolyásoló módon: az otthoni munkában.) 
A képlet a) és c) pontjában a tanár az aktív, cselekvő alany, a b) pontban a tanuló. Ezzel ugyan nem 
mondtunk semmi újat, de azért érdemes a pedagógiai szituációnak ezt a sémáját magunk elé állítani, 
mert egyet-mást le lehet olvásni róla. Először is azt, hogy a tanulónak a b) pontban jelzett tevékeny-
ségét az a) és c) pontban jelzett tanári tevékenység determinálja. 
Hogy a tanuló elvégzi-e egyáltalán a feladatot, és ha igen, hogyan végzi el, az attól függ, hogy a) 
milyen feladatot kap, b) hogyan jelölik ki számára a feladatot (motiváció), c) milyen tapasztalatai 
vannak korábbi teljesítményei elbírálásáról (megerősítés). Mindhárom pontnak sokféle tipikus vari-
ánsát és számtalan egyéni változatát lehetne kiemelni az iskolai életnek valóban gyermekszempontú 
vizsgálatával. Az iskolai munka szubjektív tükröződéséből kiinduló vizsgálat olyan jelentős objek-
tív eredményeket hozhatna, amelyek messze túlmutatnának az iskolai élet keretein. Az a képlet, 
ugyanis, amelyet felvázoltunk, egyben a társadalomban végzett munkának is alapképlete. Ezért leg-
kevésbé sem közömbös, sőt azt mondhatjuk: sorsdöntő jelentőségű, hogy milyen tapasztalatokat 
szerez a tanuló az iskolában a feladatok elvégzéséről. Mihez szokik hozzá? Ahhoz-e, hogy: a) meg-
oldható feladatokat kap, vagy a feladatok általában meghaladják erőit, képességeit; kényszerítésre 
végzi-e feladatait vagy szívesen, érdeklődéssel, belső indítékok, motívumok alapján; b) hozzáfog-e 
egyáltalán a feladatok önálló megoldásához, vagy abban szerez jártasságot, hogy hogyan lehet az 
egyéni erőfeszítés mellőzésével átvészelni az iskolai éveket?; ha vállalkozik a feladatok megoldásá-
ra, milyen százalékban végez eredményes munkát, és milyen százalékban kell tapasztalnia erő fe-
szítései kudarcát?; mennyi időt és energiát vesz igénybe a feladatok teljesítése?; valóban az életre 
való felkészülés jegyében végezheti-e otthoni munkáját vagy a gyermek- és ifjúkor életszükséglete-
inek rovására?; c) az esetek hány százalékában kerül sor arra, hogy végzett munkájának eredményét 
ténylegesen elbírálják ?; ha elbírálják, hitelesnek, ,,igazságos”-nak érzi-e az értékelést?; a számok-
ban kifejezett tanári értékelésen kívül kap-e útmutatást arra, hogy teljesítményében mi volt a pozití-
vum és mi volt a negatívum?; vannak-e olyan élményei, hogy az értékelés a teljesítmény adekvát 
megfelelője?; vajon tapasztalatai szerint — lépést tart-e a tanárok értékelése a gyermekek és ifjak 
változó, formálódó személyiségével, vagy lezárt kasztokat alkotnak az osztályban a ,,jó” és 
a ,,rossz” tanulók? 
A nevelési vonatkozások további kifejtése érdekében érdemes volna megvizsgálni, vajon hány szá-
zalékban fordulnak elő a „huligánok” között olyan tanulók, akik iskolai munkájukat eredményesen, 
tanáraik és szülőik elismerését, megbecsülését élvezve végezték el. 

III. 

Az eddigiekből azt a tanulságot is le lehet szűrni, hogy a kollektív iskolai munkát egyéni teljesítmé-
nyek sorozata — a házi feladatok megoldása kíséri. Szükségképpen differenciálódik tehát az otthoni 
tanulás, noha mint az idézett vizsgálatok mutatták a tanítási óra vezetése erre a körülményre kevés-
sé van tekintettel. 
A kollektív és az egyéni munka ellentmondásán kívül az iskolai tanítás és az otthoni tanulás is elvá-
lasztja egymástól az oktatási folyamatnak azt a két területét, amelynek — a tanuló szempontjából 
— az ismeretszerzés egységes folyamatát kellene jelentenie. 
Kiss Árpád egész didaktikai szemléletünkkel ellentétes megkülönböztetésnek tekinti az iskolai taní-
tás és az otthoni tanulás szétválasztását: „Annak az utóbbi években gyakran hangoztatott meg álla-
pításnak, hogy a tanulók nem tudnak tanulni, annak a kívánságnak, hogy tanítsa meg az iskola a 
gyerekeket tanulni, alig lehet más oka, minthogy a pedagógusok egy része a nagyra méretezett 



anyag tanítása közben beletörődött a tanítás és a tanulás... elkülönítésébe . . .” (Pedagógiai Szemle, 
1963. 12. sz. 1076. 1.) 
A kollektív tanításnak és az egyéni tanulásnak az ellentmondását oldhatnák fel azok az oktatási se-
gédeszközök — a programozott tankönyvek, ill. munkafüzetek —, amelyek lehetővé tennék az 
egyéni tanulás bizonyos formáit az iskolában, a megértés és az alkalmazás ellenőrzését az otthoni 
munkában.  14

Ennek az elképzelésnek illusztrálására bemutatunk egy részletet egy olyan oktatási segédeszközből, 
amely az általános iskola 6. osztályában az anyanyelvi képzés iskolai és otthoni szakaszát egysége-
sebb folyamatban egyesíti. Az iskolai munkában lehetőséget ad az ismeretszerzés egyes lépéseinek, 
az alkalmazás célját szolgáló gyakorlatoknak önálló, egyéni megoldására — nem zárva ki a tanár 
irányító, értékelő tevékenységét; a házi feladatokban pedig összekapcsolja az elméleti anyagot (a 
tudnivalót) az írásbeli gyakorlatokkal (a rögzítést az alkalmazással), és — egyes célszerűnek látszó 
esetekben — az önellenőrzésre is módot ad. 

A főnév fajtái 
I . Mi a különbség a köznév és a tulajdonnév között? 
1. A felsorolt főnevek mellé írjunk oda egy-egy olyan főnevet, amelyik az említett személyek, dol-

gok közös nevét fejezi ki: 

a) A hasonló élőlényeknek és dolgoknak közös nevük van. Ez a köznév. 
b) Ha a hasonló élőlényeket és dolgokat meg akarjuk különböztetni egy mástól, mindegyiknek saját 
nevet is adunk. Ez a tulajdonnév. 

Gyakorlatok 
1. írjátok oda a felsorolt tulajdonnevek mellé a megfelelő köznevet 
a ) M á t r a , B a k o n y , M e c s e k : ............................................................................................  
b ) P e j k ó , R i g ó , R á r ó : ........................................................................................................ 

2. írjatok egy-egy tulajdonnevet a megadott köznév mellé ! 
a ) t a n u l ó : ......................................................................................................................................  
b) t a n á r : .........................................................................................................................................  
c ) t ó : ................................................................................................................................................. 

 A programozott oktatásról folyóiratainkban megjelent ismertetések közül a következőket említjük meg: 14

Ágoston György: A programozott oktatás és az oktatógép. Köznevelés, 1963. 16. sz. 
Kiss Árpád: A programozott tanítás és a tanítógép. Magyar Pedagógia, 1964. 1. sz. 



3. Felismeritek-e a közneveket és a tulajdonneveket akkor is, ha mondat banfordulnak elő? Csopor-
tosítsátok az aláhúzott főneveket aszerint, hogy köznevek-e, vagy tulajdonnevek! 
    Morzsa kutyánk, hegyezd füled . . .  
    Nyári napnak alkonyulatánál  
    Megállók a kanyargó Tiszánál, 
    Ott, hol a kis Túr siet belője . . . 

    Mi ne győznénk, hisz Bem, a vezérünk,  
    A szabadság régi bajnoka ! 
       (Részletek Petőfi verseiből) 

II. Milyen közneveket nevezünk gyűjtőnévnek — anyagnévnek? 

1. Egészítsük ki a következő m ondatokat egy-egy odaillő szóval ! Miben hasonlítanak egymáshoz 
ezek a szavak? 
Sok katona menetel az utcán, kivonult a ........................................................ (Melyik főnévvel nevez-
hetjük meg a katonák csoportját?) 
Már zöldellnek a nyárfák, szilfák, juharfák, lombos......................borítja a hegyoldalt. (Melyik főnév 
fejezi ki a különböző fák csoportját? 
Kiröpültek a méhek a kasból, a királynő vezeti a .................... (Melyik főnév jelöli a méhek csoport-
ját?) 

2. Mi a különbség az alábbi három mondatban előforduló víz között? Földünk kétharm ad részét víz 
borítja. 
Kérek egy pohár vizet! 
Egy csepp víz ragyog a rózsa szirmán. 



Gyakorlatok 

1. Különböztessük meg a többes számú főneveket a gyűjtőnevektől ! írjuk oda a többes számú főne-
vek mellé a megfelelő gyűjtőneveket ! 
l o v a k ( c s o p o r t j a ) .............................................  
s z a r v a s m a r h á k ............................................. 
s e r t é s e k ............................................ 
j u h o k ............................................. 
k u t y á k ............................................. 
h a n g y á k ............................................. 
f e n y ő f á k ............................................. 
n á d a k ............................................. 

2. Hányféle gyűjtőnévvel nevezhetjük meg az emberek csoportját aszerint, hogy milyen kapcsolat 
fűzi össze őket? (Például: egy ország lakói; a színházi előadás nézői stb.) (Szóbeli gyakorlat.) 
3.Milyen anyagokat használnak fel házak építéséhez? Soroljuk fel az anyagok neveit! (Szóbeli gya-
korlat.) 

III . M it tanultunk a főnév fajtáiról? 
A főnév két nagy csoportja: 1........................: ............................ 
2 .................................................................... 
A köznevek csoportjában m egkülönböztettünk kétféle főnevet: 
a)  ............................................. 
b ) ............................ ................................. 
Foglaljuk össze a főnév megismert fajtáit táblázatban! 

Házi feladatok 

1. Melyek a főnév fajtái? 
a ) .....................................  
b ) ……………………………………….. 

2. Egészítsd ki a megfelelő szavakkal a köznév és a tulajdonnév szabályát ! A köznév 
több........................................élőlény vagy élettelen dolog……………….. neve. 
A tulajdonnév ………………………………… élőlény vagy élettelen dolog 
………………………………… neve. 

3. Milyenfajta főneveket különböztetünk meg a köznevek körében? 
a) .................................................  



b) …………………………………………. 

4. Válaszolj szóban a következő kérdésekre ! 
a) Mit fejeznek ki a főnevek? 
b) Mi a különbség a köznév és a tulajdonnév között? 
c) Magyarázd meg az anyagnév és a gyűjtőnév elnevezését ! 

5. A következő versrészletben 7 kivételével aláhúztuk a főneveket. Keresd meg, és színessel húzd alá 
a hiányzó 7 főnevet ! 
    Délibábos ég alatt kolompol  
    Kiskunságnak száz kövér gulyája;  
    Deleléskor hosszú gémű kútnál  
    Széles vályú kettős ága várja. 

    Méneseknek nyargaló futása 
    Zúg a szélben, körmeik dobognak,  
    S a csikósok kurjantása hallik 
    S pattogása hangos ostoroknak. 
       (Petőfi: Az alföld) 

Válaszolj írásban a következő kérdésekre ! 
a) A két versszakban 2 gyűjtőnév fordul elő. Melyek ezek?  
............................................................................................................................................................. 
b) Írd ki a versrészletben előforduló tulajdonnevet ! 
............................................................................................................................................................. 

c) A szófajoknak melyik csoportjába tartoznak a következő szavak? 
délibábos: .................................................. kolompol: ............................................... 
é g :............................................................... f u t á s : ........................................................  

6. Milyen gyűjtőneveket ismersz a katonaság köréből? 
7. Milyen anyagból készül a kenyér?.................... 
a ruha? ......................... 
a szobor? ……………….. 

Megoldások 
5. Kiskunságnak, gulyája, kútnál, vályú, méneseknek, futása, csikósok 
5/c 
délibábos: melléknév    kolompol: ige  
ég: főnév     futás: főnév


