MOKYMO MAŠINOS IR TESTAVIMO PASĖKOS
MOKSLO DĖSTYME1

Klausimas kaip naudingas yra dažnas testavimas vidurinėje
mokykloje ar universitete nebuvo iki šiol nuspręstas eksperimento
daviniais. Ši dažnų egzaminų problema paaštrėjo su mokymo
mašinų panaudojimu, kurių mokymo sėkmingumą teko patirti
keliuose Amerikos Psichologų Sąjungos suvažiavimuose, o taip
pat ir Floridos valstybiniam universitete 1962 m. Mašinų mokymo
efektyvumas yra bent dalinai susijęs su dažnu ir betarpiu studi
juojančio testavimu. Plati mokslinės literatūros apžvalga parodė
visišką eksperimentalinių bandymų stoką šioje srityje. A Davis
sako, kad esą labai naudinga egzaminuoti užbaigus kiekvieną mo
komojo dalyko vienetą, nes « kiekvienas iš pagrindinių darbo vie
netų turi savo tikslą ir organizaciją ir tuo pačiu suteikia testa
vimui savitą bazę ». Konkretūs daviniai neparemia šio jo tvirti
nimo 2. A. Lockharto straipsnis testavimo klausimu yra logiškas
ir skaitytoją įtikinąs, kad testavimas padeda mokymuisi, bet čia
taip pat trūksta eksperimentalinių davinių bei literatūros nuro
dymo apie tokius bandymus 3.
Literatūros apžvalga mokymo mašinų klausimais privedė prie
sekančios išvados, kurią H. S. Broudy šitaip išreiškė 4 : Ypatingiau
sias mokymo mašinų programos pobūdis yra jų efektyvus moky
mas. Atrodo, kad negali būti esminio skirtumo mokymo pasėkose,
kad šis mokymo būdas yra mechaniškas. Šiuo metu yra ne maža
davinių rodančių, kad mokymo mašinos turi specifinės mokymo
vertės, todėl jos ne tik kad išsilaikys kaip mokymo priemonės,
bet ir išplis.
Ką Detroito Cass technikos gimnazijos4 12 klasės moksleiviai
mano apie faktorius keliančius mokymosi standartą, parodo I
1 Šio straipsnio davinių dalis buvo patiekta Michigano Mokslo Aka
demijos 68 metiniam suvažiavime 1964 m., East Lansing.
2 A. Davis, Testing and the course of classroom learning, J. educ. Psyohol.,
1943, 28, 29-31.
3 A. Lockhard, Testing can improve teaching, J. Healt Phys. Educ.,
1948, 19, 590 ir 627-629.
4 Ši gimnazija yra viena iš geresniųjų aukšto standarto mokyklų De
troite.

218

2*

PROF. JUSTINAS PIKŪNAS

lentelė, apibendrindama individualius 336 abiturientų atsakymus
apie gerus mokymo metodus. Jų atsakymai į trumpą anketą
rodo, kad jie pabrėžia efektyvų mokomojo dalyko perdavimą (106),
toliau seka draugiški moksleivio-mokytojo santykiai (66) ir susi
domėjimo sukėlimas klasėje (54). Galima tvirtinti, kad mokymo
mašina efektyviai ir sistematingai pristato mokomąjį dalyką, ne
sudaro priežasties moksleivio nepasitenkinimui, o taip pat suteikia
jam reikiamą pagalbą (11), yra teisi (9) ir kantri (8). Mašina
niekuomet nėra « nei per griežta, nei per palaidi» (8). Ji pristato
mokomąjį dalyką pagal studijuojančio sugebėjimą, ne per greit
ir ne per lėtai.
I Lentelė

APIBENDRINTI MOKYMOSI STANDARTO KĖLIMO FAKTORIAI
336 ABITURIENTŲ ATSAKYMUOSE
Atsakymo pobūdis

skaičius

Reikalinga daugiau efektyvumo mokomąjį dalyką perduodant
Draugiški ir supratimu paremti mokytojo-moksleivio santykiai
Susidomėjimo sukėlimas klasėje
Reikalinga, kad mokytojas būtų susidomėjęs ir mėgtų mokymą
Priverstų moksleivius studijuoti
Duotų moksleiviams specialią pagalbą ir būtų susidomėjęs ju
specifinėmis problemomis
Reikalautų pagarbos ar išlaikytų klasės kontrolę
Teisingumas iš mokytojo pusės
Ne per griežtas ar per palaidus
Būtų kantrus

106
66
64
22
11
11
10
9
8
5
Viso

302

Retesni negu 5 panašūs atsakymai nėra įtraukti į šią lentelę.

Mašinos mokymo metodikos tyrinėjimas rodo, kad mašina
pastoviai egzaminuoja moksleiviui perteikiamas žinias. Jis kartoja
mokomojo dalyko pavyzdžius, iki jis pilnai apvaldo kiekvieną
sąvoką ar vienetą, tik tuomet sekantieji vienetai pasirodo. Atrodo,
kad pastovaus testavimo programa yra mašinos stiprybė. Logiš
kai šis faktas veda link mokytojo egzaminavimo reikšmės tyri
nėjimo.
Atsakymai į du giminingus klausimus matomai padėtų pil
niau suprasti šią naujai susidariusią padėtį. Ką mokytojas apleidžia
savo dėstyme, kas galėtų padidinti jo efektyvumą, ir kokius mokymo
mašinos bruožus galėtų jis įjungti į savo dėstymo metodologiją ?
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Manydamas, kad testavimo dažnumas yra susijęs su mokyklinio
dėstymo efektingumu, bandysiu patirti, ką šioje srityje parodys
eksperimentaliniai duomenys.
Eksperimentalinė procedūra 5

Antrasis chemijos kursas buvo išrinktas eksperimentui, nes
šiame kurse išeinama kas savaitė po vieną vadovėlio skyrelį.
Šie skyreliai yra savistovūs ir susideda iš maždaug 11 psl., teikdami
apylygų darbo kiekį kiekvienai savaitei. Savaitiniai testai buvo
taip sudaromi, kad kiekvienas skirsnelis gaudavo bent vieną klau
simą. Pats klausimų skaičius buvo nustatomas pagal jų sun
kumą.
Testavimas, panaudotas kaip mokymosi efektingumo krite
rijus, buvo paimtas ištisai iš chemijos vadovėlio leidėjo. Moky
tojas nieko nežinojo apie šių egzaminų klausimus. Šio testavimo
taisymas buvo mechaniškai atliktas pagal paruoštą atsakymų
blanką. Keturios Cass gimnazijos 12 skyriaus klasės su 128 mokslei
viais dalyvavo šiame eksperimente. Šios keturios klasės buvo
padalintos į dvi grupes ir jos abi buvo panaudotos tiek eksperi
mentui, tiek ir kontrolei. Kai pirmoji grupė mokėsi šešių kapi
telių medžiagą (pavadintą A skyreliais), antroji grupė mokėsi kitus
šešis kapitelius (pavadintą B skyreliais). Praslinkus 6 savaitėms,
visi buvo egzaminuojami leidėjo paruoštais egzaminais. Padali
nimas į dvi grupes, sudarymas A ir B skyrelių ir grupių naudo
jimas abejoms mokymo fazėms, išbalansuoja galimus abiejų sky
relių sunkumo skirtumus.
Tie moksleiviai, kurie mokėsi A skyrelius, sekančių 6 savaičių
bėgyje mokėsi B skyrelius ir atvirkščiai. Eksperimentalinėje fa
zėje, jie buvo egzaminuojami kas savaitę, o leidėjo testas buvo
panaudotas periodo pabaigoje. Kontrolės fazėje, jie buvo egzami
nuojami tik leidėjo egzaminais šešių savaičių pabaigoje. Vietoje
savaitinių egzaminų jie turėdavo privalomą mokymosi periodą,
kurio metu mokytojas jiems aiškino paskaitos ir vadovėlio medžiagą.
Tai padėjo studijuojantiems neatsilikti. Mokytojas bandė pada
ryti kontrolės mokymosi fazę galimai efektingą. Aiškumo dėliai
visa eksperimento procedūra yra sutraukiama į II lentelę.

5 Patį eksperimentalinį bandymą atliko prityręs Cass gimnazijos moky
tojas Douglas Mazzotta.
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II Lentelė

PROCEDŪROS SANTRAUKA
Savaitinės klasės

Kontrolės fazė

Eksperimento fazė

Pirmoj i grupė — mokosi
A skyrelius

mokosi B skyrelius

Antroj i grupė — mokosi
B skyrelius

mokosi A skyrelius

Pirmoji

paskaita

paskaita

Antroji

mokymosi periodas

savaitinis testas

Trečioji

klausinėjimas, įimąs
vadovėlį ir namų
darbą

savaitinio testo aiškinimas, abiturientams
jį taisant

Visas semestras buvo padalintas į tris pažymių periodus.
Norint išvengti padidėjančios motyvacijos semestrui artėjant į
pabaigą, eksperimentas apėmė tik du pirmuosius periodus. Gali
mas motyvacijos pakitimas tarp pirmo ir antro periodo vieno se
mestro bėgyje negalėjo būti išbalansuotas. Abiturientai nebuvo
painformuoti, kad jie dalyvauja eksperimente. Leidėjo egzaminų
daviniai, kurie sudarė kriterijų lyginant mokymosi efektingumą
eksperimento ir kontrolės fazėse, susidarė iš vieno testo A skyre
liams ir vieno testo B skyreliams. Norint išvengti galimo šių egza
minų perdavimo kitiems moksleiviams, jie nebuvo sugrąžinti.
Savaitiniai egzaminai buvo grąžinami, nes kitaip jie būtų nustoję
savo pamokomosios vertės.
Eksperimento daviniai ir jų vertinimas

Abiejų grupių testavimo rezultatų santrauka yra matoma III
lentelėje. Jų palyginimas rodo, kad eksperimento fazės daviniai
yra visu ruožu žymiai aukštesni negu kontrolės fazėje, išskiriant
tik 90-99 nuošimčių skiltį. Šioje skiltyje randama trys kontrolės
ir du eksperimento atvejai. Aukščiausias pažymys (93%) buvo
atsiektas kontrolės fazėje, o sekantis pažymys (92%) buvo gautas
eksperimento fazėje. Žemojoj skalės dalyje daugiausiai sumažėjo
blogi pažymiai eksperimento fazėje. Jeigu egzaminų išlaikymas
būtų nustatytas ant 60% ribos tai neišlaikusiujų skaičius siektų
66 kontrolės fazėje, o tik 17 eksperimento fazėje. Šioj fazėj ben
dras egzaminų vidurkis yra 10.07% aukštesnis negu kontrolės
fazėje.
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III Lentelė
ABIEJŲ GRUPIŲ EGZAMINŲ DAVINIAI

10%
skiltys

Kontrolės
skaičiai

Eksperimento
skaičiai

30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99

7
20
39
24
26
9
3

0
5
12
41
34
34
2

Vidurkis abejoms grupėms esant kontrolės fazėje = 60,77%
Vidurkis abejoms grupėms esant eksperimento fazėje = 70,84%

Minėti daviniai rodo, kad savaitinio egzaminavimo panaudoji
mas atsiekė reikšmingai aukštesnių pažymių, kas rodo mokymosi
efektingumo pakilimą ši mokymo metodą naudojant. Kadangi
mokymasis yra visiems privalomas, mokyklos turi didelę problemą,
norėdamos sumažinti neišlaikiusiųjų ir neperkeliamųjų moksleivių
skaičių. Šis eksperimentas aiškiai parodo, kad ir bendrai moky
mui nemotyvuotas moksleivis kažkaip respaktuoja testavimą.
Nereikia nustebti, kad testavimas Amerikos moksleivių tarpe
turi žymios motyvavimo galios. Egzaminavimas reprezentuoja
sėkmės ar nepasisekimo situaciją, kuri yra artimai susijusi su tei
giamu atlyginimo bei bausmės efektingumu. Ryškindama ame
rikiečio charakterį, M. Mead pabrėžia, kad jis yra linkęs prie judė
jimo ir pasisekimo, energingai viršija kliūtis, bet nepasekimuose
pajunta nusivylimo bei nusikaltimo jausmus6. Testavimo pro
gramos efektingumas yra lengviau priimtinas šioj pasisekimonesėkmės ir su tuo surištų jausminių išgyvenimų plotmėj. Pagarba,
teikiama success story ir be kitų malonės iškilusiam asmeniui, yra
tipingai amerikietiška.
Reikia paminėti, kad šiuo metu žymi pedagogų dalis yra nusi
stačiusi prieš mašinų mokymo panaudojimą aukštesniosiose moky
klose. Pavyzdžiui, D. Epperson ir R. Schmuck pabrėžia, kad
mechanistinis sėkmingumas yra kaip tik toks mokymo būdas,
kurį John Dewey aštriai kritikavo, pats tikėdamas aktyvia pro6 M. Mead, And keep your powder dry, New Yorkas, Morow, 1942.
193-194 psl.
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blemų sprendimo orientacija 7. H. S. Broudy nurodo, kad mašinos
mokymas yra diametraliai priešingas sokratiškajam dėstymo me
todui 8.
Šių eksperimentalinių davinių, remiančių dažną testavimą,
patiekimas gali prisidėti prie egzaminų sudažninimo gimnazijose 9,
ypač, kad mokykloms reikalaujant, vadovėlių leidėjai lengvai išleis
tų reikiamą egzaminų kiekį, o pats egzaminų taisymas gali būti
7 D. Epperson ir R. Schtock, An experimentalist's critique of program
med instructions, Educ. Theory, 1962, 12, 247-254.
8 H. S. Broudy, Socrates and the theaching machine, Phi Delta Kappan, 1963, 44, 243-246.
9
Šis straipsnis, kiek skirtingoje formoje, bus atspausdintas 1965 m.
spalio mėn. ir amerikiečių Science Education žurnale, pavadinimu The
Effects of Weekly Testing in the Teaching of Science.
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atliekamas IBM masinų arba ir pačių moksleivių, jiems duodant
spalvotus pieštukus ir žadant dali egzaminų patikrinti10. Papildomi
tyrinėjimai yra reikalingi, norint nustatyti kokiu laipsniu dažnų
testų metodas yra efektingas kitų dalykų dėstyme mokyklos,
gimnazijos ir universiteto lygiuose. Taip pat būtų įdomu ištirti,
ar testavimo dažnumas skirtingai veikia kitų tautų moksleivius.
Prof. Justinas Pikūnas
Detroito universitetas, J.A. V.
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