ÉRVEK  ÉRVELÉS 1.
ÓraTERV
11. évfolyam, MAGYAR NYELV

I. Az óraterv címe, témája: AZ ÉRV


II. Tudnivalók az óratervről
A feladat javasolt helye, kapcsolódásai: 11 évfolyam, retorika
Tervezett idő: 1 tanóra (45 perc). Az óra az első részét képezi egy 3 órából álló tematikai egységnek.

A tanóra feladatainak fókuszai
Tematikus fókusz: Az érv működése. Érvek és ellenérvek értelmezése. 
	Szövegértési fókusz: Hírszöveg problémaközpontú értése. Érvek értése.
	Szövegalkotási fókusz: Tétel és érvek fogalmazása.

Kapcsolódás más tárgyakhoz: Társadalomismeret. Etika. 

1. óra
AZ ÉRV

Módszertani javaslatok
Az óra feltételezi az érv és a tétel fogalmának ismeretét.
A hírszöveg olvasását és a ráhangoló feladatot a diákok egyénileg és írásban oldják meg. Ezt követi a szöveg felolvasása (önként jelentkező) és a feladat tárgyszerű megbeszélése.
A 2‒4. feladat páros munkában végezhető. Ezt kövesse a közös megbeszélés. 
	Az 5. (reflektáló) feladat közös megbeszélése során vita alakulhat ki, a vita során érdemes figyelni/figyelmeztetni a kulturált vitatkozásra.
	A házi feladatot csoportmunkában kell végeztetni. A feldolgozandó cikkek száma tovább bővíthető, néhány elhagyható közülük, a szövegük is rövidíthető. Utóbbi esetben figyelni kell arra, hogy megmaradjanak a tételként és érvként felhasználható szövegrészletek.
A bemutató anyag készíttetése a diákok vonatkozó tudása és helyi lehetőségek függvénye szerint többféle műfajban és formában készülhet: előadásvázlat, infografika, plakát, röplap  csomagolópapírra írt, illetve rajzolt anyag vagy prezentáció formájában. Kijelölheti a tanár a választható műfajt/műfajokat, húzhatnak a csoportok, vagy mindegyik csoport választhat a lehetőségek közül.

Szervezési feladatok és eszközök
Megfelelő példányszámban kinyomatatott szöveg és feladatsor.
A házi feladat csoportonként kinyomtatott szövegei. A bemutató anyagok készítéséhez szükséges segédeszközök (csomagolópapír, színes rajzeszközök stb.).



III. Feladatsor
Ráhangolás (5 perc)
(Önálló feladatmegoldás után közös megbeszélés)
Olvasd el a következő hírt! Oldd meg a kapcsolódó feladatokat!
Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a közoktatási törvény módosítását, amely a 2004-es korlátozás után ismét lehetőséget ad az alsó tagozaton a buktatásra és az osztályozásra.
Az Országgyűlés által hétfőn elfogadott módosítás értelmében már az alsó tagozatban, a második osztály végén is lehet érdemjegyekkel osztályozni a diákokat. Erre eddig csak a negyedik osztály végén volt lehetőség, addig csak szöveges értékelést kaptak a diákok. Az iskolák ezután is dönthetnek úgy, hogy csak szöveges értékelést adnak.
Joób Sándor: Buktatás, osztályozás: érvek, ellenérvek  Index 2010. 07. 06.
http://index.hu/belfold/2010/07/06/buktatas_osztalyozas_ervek_ellenervek" http://index.hu/belfold/2010/07/06/buktatas_osztalyozas_ervek_ellenervek 
http://index.hu/belfold/2010/07/06/buktatas_osztalyozas_ervek_ellenervek" http://index.hu/belfold/2010/07/06/buktatas_osztalyozas_ervek_ellenervek







1. feladat: Problémafelvetés  tételfogalmazás
a) A törvényjavaslatok két témáról szólnak. Összegezd egy-egy szóban, mi ez a két téma!
I. …………………………….……………
II. …………………………………………
b) Fogalmazd meg vitatételként a két témát! 
I. Az első témát eldöntendő kérdés formájában fogalmazd!
.......................................................................................................................................................
II. A második témát választó kérdés formájában fogalmazd!
.......................................................................................................................................................
Jelentésteremtés (30 perc)
(Páros munka, majd megbeszélés)
A következő feladatok az I. tételhez szólnak, a II. tétellel egy későbbi órán foglalkozunk.
2. feladat: Érvek és ellenérvek (Az érvek forrása az idézett sajtócikk.)
Állapítsátok meg, hogy hogyan viszonyulnak az I. tételhez a következő érvek: melyik szól mellette, melyik ellene? Mondjátok ki következtetésként a tételt!

	 Ha a gyerek egy vagy két tantárgyból nem tud eleget, a többi tantárgyból is újra kell tanulnia mindent. 

 Tehát: ………................................................................................................................
	 A bukástól való félelem egyes diákokat jobb teljesítményre ösztönözhet.

 Tehát: ………................................................................................................................
	 A nem megfelelően teljesítő tanulók kegyelemkettessel való átengedése csak növeli a lemaradásukat.

 Tehát: ……….................................................................................................................
	 A buktatás korai kudarcot okoz, és a diákok többségét nem motiválja a további tanulásra.

 Tehát: ……….................................................................................................................
	 A kegyelemkettes a többiek oktatását is hátráltatja.

 Tehát: ……….................................................................................................................
	 A buktatás megbélyegzi a gyermeket.

 Tehát: ……….................................................................................................................
	Ha nem buktatják meg a nem tanuló gyereket, az következmények nélkül hagyja a kötelességmulasztást.

 Tehát: ……….................................................................................................................
	 A buktatás visszaállítása fontos eszközt ad a tanár kezébe.

 Tehát: ……….................................................................................................................
	 A buktatás esélyt ad arra, hogy a diák ne maradjon le véglegesen, hanem a tananyag átismétlésével folytathassa iskolai pályafutását.

 Tehát: ……….................................................................................................................

3. feladat: Érvek értelmezése
Gondolkodjatok el az érveken! Beszéljétek meg a következő kérdéseket!
Melyik lehet ellenérv a felsoroltak közül a következő érvre?
A bukástól való félelem egyes diákokat jobb teljesítményre ösztönözhet

	Melyik két érv az, amelyik lényegileg ugyanazt mondja? Mi a különbség a kettő között?
A buktatás esélyt ad arra, hogy a diák ne maradjon le véglegesen, hanem a tananyag átismétlésével folytathassa iskolai pályafutását.


	Fogalmazzatok ellenérvet a következő érvvel szemben!
A kegyelemkettes a többiek oktatását is hátráltatja.
	Mikor igaz az alábbi érv! Induljatok ki a buktatás definíciójából (meghatározásából)!
A buktatás megbélyegzi a gyermeket.


	A következő érv kifejtetlen. Melyik másik érv tekinthető a kifejtésének?
A buktatás visszaállítása fontos eszközt ad a tanár kezébe.


4. feladat: Érvek rendszerezése
Rendezzétek sorba az érveket és az ellenérveket: haladjatok a szerintetek legfontosabbtól a kevésbé fontosak felé!

Reflektálás (10 perc)
5. feladat: Hibás érvek
(Közös megbeszélés)
a) A fenti vitában az alábbi érvek is elhangzottak. Döntsétek el, hogy elfogadhatóak-e az érvek! Amennyiben nem fogadjátok el, magyarázzátok meg, hogy melyik érvnek mi a hibája!

	A buktatás a tanár a csődjét is jelentheti, aki nem tudta megfelelően fejleszteni a diákot.
	A buktatást a tanárok megszokták, és nem tudnak másként fegyelmezni.
	Minden tanár élvezi a buktatást!

A buktatásnak csak az a célja, hogy a diák megbukjon.
	A diákokat semmi mással nem lehet tanulásra bírni, csak bukatással.
	Buktatás alsó tagozaton? Hogy lehet egy szegény kis elsőst megbuktatni? Ez legyen az első élménye az iskoláról?

b) Idézzétek fel, hogy volt-e az előző feladat megbeszélése közben elfogult megnyilvánulás, és mi utalt az elfogultságra (tartalom, stílus, metakommunikáció, nyelvzenei eszközök)! Hogyan hathatnak ezek valódi vitahelyzetben?

Házi feladat: Vitaanyag készítése
(csoportmunkában)
A cikkek a bukás/buktatás problémájáról szólnak, amelyek nemcsak nálunk, hanem más országokban is vitákat válthatnak ki. 
a) Dolgozzátok fel közösen a cikkeket a következő szempontok szerint!
Milyen javaslattal próbálnak megoldást találni a bukás problémájára?
Milyen okok, indokok jelennek meg a szövegben?
Fogalmazzátok át tétellé a javaslatot!
	Fogalmazzatok a tételhez saját érveket/ellenérveket!
b) Készítsetek az eredményről segédanyagot, illusztrációs anyagot egy vitaórához!


IV. Javasolt megoldások
Ráhangolás (5 perc)
1. feladat: Problémafelvetés  tételfogalmazás
a) I. buktatás		II. szöveges értékelés
b) I. (eldöntendő kérdés): Jó-e, hasznos-e, szükséges-e a buktatás (az alsó tagozaton)?
II. (választó kérdés): Az osztályzás vagy a szöveges értékelés hasznosabb?


Jelentésteremtés (30 perc)
2. feladat: Érvek és ellenérvek
A, C, D, F  Nem jó a buktatás.
B, C, E, G, H, I  Jó a buktatás.
3. feladat: Érvek értelmezése
Melyik lehet ellenérv a felsoroltak közül a következő érvre?
A bukástól való félelem egyes diákokat jobb teljesítményre ösztönözhet.
A buktatás korai kudarcot okoz, és a diákok többségét nem motiválja a további tanulásra.
Melyik két érv az, amelyik lényegileg ugyanazt mondja? Mi a különbség a kettő között?
A buktatás esélyt ad arra, hogy a diák ne maradjon le véglegesen, hanem a tananyag átismétlésével folytathassa iskolai pályafutását.
A nem megfelelően teljesítő tanulók kegyelemkettessel való átengedése csak növeli a lemaradásukat.

	Fogalmazzatok ellenérvet a következő érvvel szemben!
A kegyelemkettes a többiek oktatását is hátráltatja.

Lehetséges, hogy
a diák megelőlegzett bizalomként éli meg a kegyelemkettest, és maga igyekszik majd bizonyítni a többiek előtt.
a többiek felfigyelnek, együtt éreznek a diákkal, és igyekeznek segíteni neki, ezzel pedig ők is tanulnak.
a tanár a továbbiakban kiemelten figyeli, felzárkóztatja.
Mikor igaz az alábbi érv? Induljatok ki a buktatás definíciójából (meghatározásából)!
A buktatás megbélyegzi a gyermeket.
Amennyiben a bukást a tanárok, diákok, szülők, társadalom szégyennek minősíti, (jelenleg ez a megítélés), akkor így éli meg a diák is. Ha bekövetkezne egy szemléletváltás, amelyik a bukást újratanulásként, a felzárkózatás részeként értékelné, akkor nem lenne megbélyegző.

	A következő érv kifejtetlen. Melyik másik érv tekinthető a kifejtésének?
A buktatás visszaállítása fontos eszközt ad a tanár kezébe.

Ha nem buktatják meg a nem tanuló gyereket, az következmények nélkül hagyja a kötelességmulasztást.
A bukástól való félelem egyes diákokat teljesítményre ösztönözhet.
4. feladat: Érvek rendszerezése
Bármiféle megoldás jó lehet, ha kellően indokolt. A feladat lényege annak felismertetése, hogy az érvek sorba rendezése is meggyőző hatású lehet.

Reflektálás (10 perc)
5. feladat: Hibás érvek

a) Mindegyik érv hibás.
A feladat lényege annak felismerése, hogy az érvek többféle okból lehetnek hibásak. A hiba lényege megfogalmazható saját szavaikkal vagy tanult hibatípusként.

	A buktatás a tanár a csődjét is jelentheti, aki nem tudta megfelelően fejleszteni a diákot.

Nem a tételhez szóló érv. (Tétele lenne: A tanár vagy a diák hibája a bukás?)
A buktatást a tanárok megszokták, és nem tudnak másként fegyelmezni.
Általánosítás.
Minden tanár élvezi a buktatást!
Előítéleten alapuló állítás (címkézés).
A buktatásnak csak az a célja, hogy a diák megbukjon.
Nincs indoklás, csak ismétlés (önmagába visszatérő érv).
A diákokat semmi mással nem lehet tanulásra bírni, csak bukatással.
Nyilván van, akire hat a buktatás. De lehet diák, akit buktatással sem lehet tanulásra bírni, és lehet diák, akit mással igen, buktatással nem. Általánosítás.
	Buktatás alsó tagozaton? Hogy lehet egy szegény kis elsőst megbuktatni? Ez legyen az első élménye az iskoláról?

A szövegkörnyezetből pontatlanul kiragadott részlet. A szöveg pontosítja: „az alsó tagozatban, a második osztály végén is lehet érdemjegyekkel osztályozni”.

b) 
Feltételezhetően elhangzik elfogult vélemény, a tanárnak már a feladatmegoldás közben érdemes figyelni ezeket. Fontos, hogy kiderüljön: 
	egy érv igazsága nem azon múlik, hogy egyetértünk-e vele
	valódi vitahelyzetben indulatokat válthatnak ki az elfogult, nem tárgyilagos megnyilvánulások.


Házi feladat: Vitaanyag készítése
A feladat kiadása előtt érdemes tudatosítani: ha érdekes egy téma, akkor a felelős véleménynyilvánításhoz tájékozódni kell.

A feladat szövegei a Mellékletben találhatóak.
A szövegekhez a csoport képességei szerint külön-külön adhatóak egyedi szempontok is, amelyek konkrétabban segítik az adott szöveg feldolgozását. 


Melléklet: Szövegek  A szövegek forrása: http://eduline.hu/cimke/buktat%C3%A1s

PORTUGÁLIA
A tanárok csak akkor buktathatják meg a diákokat egy vagy több tantárgyból, ha a magatartásukkal is baj van – ezt a döntést hozta a portugál oktatási miniszter, Isabel Alcada. 
A rendelet értelmében, ha a rosszul tanuló diákok nem késnek az órákról, és nem zavarják az órákat, akkor az általános iskolai tanárok hiába panaszkodnak, felsőbb osztályba kell engedniük őket – írja az mno.hu. 
A tanárok azzal vádolják Alcadát, hogy kizárólag a statisztikák javítása érdekli, akárcsak elődjét. A buktatás elkerüléséhez elég a – jelentősen megkönnyített – tesztek 34 százalékát teljesíteni, mert a magatartás és az érdemjegyek átlaga bőven elég a ketteshez, mondta Anabela Magalhaes, az észak-portugáliai Amarante egyik középiskolájának történelemtanára.















AUSZTRIA
Oktatási modulokra osztják fel az iskolaéveket a kormány elképzelése szerint az osztrák középfokú oktatásban, hogy csökkenjen az évismétlések száma. (...) a tantárgyakat iskolaévenként legkevesebb négy modulra osztják fel a gimnáziumok felső tagozatában és a szakmai képzést adó középiskolákban. A tanulóknak csak akkor kell évet ismételniük, ha legkevesebb három modulból vizsgáztak elégtelenre.
... 
Az új rendszertől azt várják, hogy hatékonyabb lesz, és jobban ösztönzi a diákokat, mert a sikeresen lezárt tárgyakat már nem kell ismételni, és azokra a tantárgyakra összpontosíthatnak a tanulók, amelyek gondot okoztak nekik. A kezdeményező, Claudia Schmied szociáldemokrata (SPÖ) oktatási miniszter hangsúlyozta, az évismétlés káros hatása az is, hogy a tanulók kiszakadnak iskolán belüli korábbi környezetükből.
A koalíciós pártoknak együtt többségük van a parlamentben, így várhatóan változtatások nélkül valósul meg a kormány javaslata. A modulrendszer rugalmasabb iskolai előmenetelt jelent, mert egy elégtelen esetén nem jár évismétléssel, csak a modul megismétlésével, s ugyanúgy a tanulmányi egységek előre hozott elvégzését is lehetővé teszi. Ugyanakkor szigorúbb követelményeket állít abból a szempontból, hogy az eddigi félévi osztályzattal ellentétben nem bocsátható érettségire  a szakmai képzések esetében záróvizsgára  az a tanuló, aki nem vizsgázik minden modulból legalább elégségesre. A sikertelen vizsgákat a következő félévben vagy tanévben kell megismételni, a többi tanóra látogatása mellett.
A javaslatot beterjesztő Claudia Schmied eredetileg négy elégtelen osztályzattól javasolta az évismétlést, a tervezet végleges változata a koalíciós partnerrel folytatott tárgyalások eredményeként született meg. ...
Az ellenzék más-más okból, de elégedetlen az „évismétlési kompromisszummal”. A zöldek előremutatónak tartják a modulrendszert, de csalódottak amiatt, hogy háromról kettőre csökkent a bukás nélkül ismételhető egységek száma. A populista, szélsőjobb felé hajló Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) ellenzi az oktatási egységek bevezetését, véleményük szerint nehézséget okozhat a tanulóknak, ha például két főtárgyat kell újra felvenniük.



























OHIO ÁLLAM
Tízezer harmadikost érhet meglepetés a tanév végén Ohio államban: azoknak, akik nem tanulnak meg olvasni, jövőre évet kell ismételniük – számolt be a Huffington Post.
Ohióban bevezettek egy új szabályt, amely alapján nem léphet negyedik osztályba az a diák, aki nem tud folyékonyan olvasni. A tanulóknak központi vizsgát kell tenniük harmadik év végén, ez alól csak a sajátos nevelési igényű diákok kapnak felmentést.
A jogszabályt azután hozták, hogy kiderült: egyes iskolakerületekben a harmadikos diákok negyven százaléka nem tud megfelelően olvasni. Az állam 13 millió dollárt különített el különféle segédanyagokra, amelyek segítségével a tanárok fejleszthetik a diákok képességeit.
A módszert már tizenkét amerikai államban alkalmazzák, a vélemények azonban megoszlanak: az a tapasztalat ugyanis, hogy főleg bevándorlók gyerekei és a szegényebb régiók diákjai ismételnek évet.
Természetesen kiskapuk is vannak: ha a diák hiányzik a felmérő napján, a tanár dönthet a továbbmenetelről. Sok szülő ezért eleve nem engedi aznap iskolába a gyerekét, a pedagógust pedig lebeszélik a buktatásról. Persze olyan szülő is van, aki maga kéri az évismétlést, mert szerinte a gyerek magabiztosabbá válik a plusz egy év alatt.






















OROSZORSZÁG
Szigorított a moszkvai oktatási hivatal: megszüntette az egyik fővárosi középiskola akkreditációját, a kilencedik évfolyamos diákok jelentős része ugyanis legalább egy tantárgyból bukásra áll, négyes-ötös tanuló pedig alig akad az intézményben. 
Nem csak a moszkvai iskolákban születnek siralmas vizsgaeredmények, van olyan középiskola, ahol minden diák megbukott az érettségin. 
Több mint húsz éve nem volt példa Oroszországban hasonló döntésre, az oktatási szakemberek szerint a közeljövőben azonban újabb általános és középiskolák húzhatják le a rolót a diákok siralmas vizsgaeredményei miatt – írja a Rianovosti. 
Isaak Kalina oktatási és tudományos államtitkár szerint a pénteken bezárt iskola kilencedikes diákjainak ötven százaléka matematikából, 62 százaléka pedig orosz nyelvből és irodalomból bukott meg. 68 százalékuk még elégségesre sem tudta megírni a kémiatesztet, 71 százalékuk az angolvizsgán kapott egyest. Egy másik moszkvai középiskola igazgatója a hírportálnak azt mondta, precendensértékű lehet az oktatási hivatal döntése, a siralmas teszteredmények alapján számtalan fővárosi iskolát lehetne bezárni.
A hivatal szóvivője szerint pont az a céljuk, hogy ezek az intézmények észbe kapjanak. „Rákényszerítjük a tanárokat és az igazgatókat, hogy minden eddiginél jobb minőségű munkát nyújtsanak. Az értékelhetetlen vizsgaeredményeket ugyanis nem fogjuk titokban tartani” – nyilatkozta. Az intézmény egyébként „csupán” az önállóságát veszítette el, egy másik, jobb eredményt produkáló iskola részeként működhet tovább, új igazgató vezetésével.
Egy 2010-es kutatás szerint az orosz állampolgárok 82 százaléka úgy gondolja, az oktatás színvonala romlott az elmúlt tíz-tizenöt évben, a válaszadóknak csupán három százaléka gondolja úgy, hogy a szovjet időszak iskolai teljesítményéhez hasonlót érnek el a mai diákok. „Ha egy tanuló régen rossz jegyet kapott, a tanárok azonnal értesítették a szülőket a romló eredményekről, és korrepetálták a gyerekeket. Ma már senki nem teszi meg ezt” – mondta a hírportálnak egy 48 éves szülő, akinek a lánya szeptemberben kezdte az általános iskolát.



































SZERBIA
Ellenőrizni fogják a szerb egyetemek azokat az oktatókat, akiknél túl sok hallgató bukott meg az elmúlt hónapokban ‒ számolt be a Duna Televízió. Azért hozták a határozatot, mert egyes tanárok feltűnően sok diákok buktattak meg. Az országban az egyetemisták a harmadik sikertelen próbálkozás után egy vizsgabizottság előtt kérhetik az újabb vizsgát, viszont ez pénzbe és időbe kerül. Kevesen élnek vele, ráadásul tartanak az őket megbuktató tanár retorziójától is.
A Duna Televízió híradójában megszólaló lány gyógyszerészhallgató Újvidéken. Az első évben olyan jó volt az átlaga, hogy a második évet már ösztöndíjjal kezdhette meg. Eredménye azóta sem romlott, de idén az egyik tantárgyból ötször is megbukott. Nem érti, miért buktatta meg őt a tanár, sok évfolyamtársához hasonlóan. Azt mondja, elmennek a vizsgára négyszázan, és lerakják 30-40-en, és ez majdnem mindegyik vizsgaidőszakban hasonlóan zajlik.
A Belgrádi Egyetem szenátusa most elrendelte, hogy a dékánoknak ki kell vizsgáltatniuk azoknak a tanároknak a tevékenységét, akik a hallgatók több mint 70 százalékát megbuktatják. A Belgrádi Egyetem felmérése szerint minden hetedik tantárgyból csak a hallgatók harmada vizsgázik sikeresen. Az Újvidéki Egyetemen pontos statisztika ugyan nincs, de a diákok itt is többször panaszkodtak a vizsgákkal kapcsolatban. Bosnyák Zita rektorhelyettes azt mondja, jó lenne, ha országos szinten lennének ilyen felmérések.























CALVADOS MEGYE (FRANCIAORSZÁG)
Bevallottan a szemléletváltoztatást célozza az a normabontó kísérlet, amely ősszel kezdődik a normandiai Calvados megye általános iskoláiban. Az új tanévben a korábbinál nagyobb támogatást kapnak azok az iskolák, ahol alacsony az évismétlő diákok száma, viszont csökkentett támogatásban részesülnek azok, amelyek túl sok tanulók buktatnak meg év végén.
„A buktatás az esetek 99,5 százalékában nem segíti a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat, ráadásul nagyon költséges” – érvel álláspontja mellett Jean-Charles Huchet calvadosi tanfelügyelő. Szerinte azokat az iskolákat kell előnyös helyzetbe hozni, amelyek kreatív pedagógiai módszerekkel érik el, hogy a diák megtanulja a tananyagot, ahelyett, hogy évismétlésre küldenék, írja a franciakoktel.hu.
Az ilyen oktatási intézmények a jövő tanévtől heti egy-hat tanórával bővíthetik tanrendjüket, és ezzel arányos költségtámogatást kaphatnak. Ott azonban, ahol az évismétlésre utalt tanulók száma magas, akár heti tízzel is megkurtíthatják a tanórák számát, és persze az anyagi támogatást is. Az oroszországi iskoláknak más feltételeknek kell megfelelniük: nemrég az egyik moszkvai középiskolát zárták be, mert mindegyik diák megbukott a vizsgákon.
Huchet tanfelügyelő egy nyilatkozatában a probléma egyik legkényesebb elemére hívta fel a figyelmet: adatokkal bizonyította, hogy a sok tanulót megbuktató iskolák a fejkvóta alapú finanszírozás miatt többlettámogatáshoz jutnak. A 27 000 iskolás oktatási költségeit biztosító calvadosi önkormányzat büdzséjét évi 8,5 millió euróval terheli a több mint ezer évismétlő diákra jutó pluszkiadás.






















V.
Az óratervet készítette: Ritoók Judit
Az óratervet lektorálta: Fenyő D. György

