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Mivel a mágnesek térbeli helyzete nem közömbös, szükségét érezhetjük, hogy
magukat a mágneseket , vagyis a mágneses dipólusokat, is egy vektorral jellemezzük! A
korong-mágnes dipólusnyomaték vektora ( ìr ) merõleges a korong síkjára és az erõvonalak

irányába mutat.
Így a dipólusnyomaték vektorok:

− a 9. képen kolineárisak és azonos irányúak,
− a 10. képen szintén kolineárisak de ellentétes irányba mutatnak,
− míg, a 11. és a 12. képeken párhuzamosak és azonos-, valamint ellentétes-

irányban állanak.
Az eddig bemutatott kísérleteknél erõs mágneseket használtunk. Így tehettük

jelentéktelenné a mágnestûk egymásra hatásának, valamint a Föld gyenge mágneses
mezejének zavaró hatását.

(folytatása következik)
Bíró Tibor

KATEDRA

Aktív és csoportos oktatási eljárások

III. rész

A Firka 2001-2002. évfolyamának 6. számában közöltünk egy sor aktív oktatási
eljárást, amelyek a kritikai gondolkodás stratégiájának a keretében alkalmazhatók. A
Firka 2002-2003. évfolyamának számaiban egy sor olyan további eljárást kívánunk
bemutatni, amelyek az aktív és a csoportos oktatást segíthetik elõ. Ezek alkalmazása
révén várható, hogy a szakismeretek megszerzésén túl szakmai jártasságok, ún.
kompetenciák alakíthatók ki a tanulóknál.

III. Az egyéni tevékenységet elõsegítõ oktatási eljárások

Mellérendelõ: Tárgyak, képanyagok, szimbolikus ábrázolások, szakfogalmak és
megalkotott mondatszerkezetek egymás mellé rendelése. A mellérendelésre szánt
anyagokat beszédgyakorlatok és a szakszókincs kiszélesítésére alkalmazhatjuk.
Csoportmunkában ajánlatos elvégeztetni. A mellérendeléshez táblázatokat, nyilakat vagy
játékos formákat vehetünk igénybe. Az anyagok elrendezésével és összeragasztásával
(kollázs) is megoldhatjuk de a kártyaasztal módszerrel is lebonyolítható. A
mellérendelésnek csak akkor van értelme, ha elegendõ anyag áll rendelkezésre. A
mellérendelést egy idõ után szavak nélkül is elvégeztethetjük, ami után ellenõrizzük
szakmai helyesség szempontjából. A sikeres mellérendeléshez társuló beszédet (például az
indoklást) nem kell feljegyezni.

Az eljárás menete: 1. Kártyák kiosztása: 2. A tanulók kikeresik és csoportosítják az
egybetartozó (az ugyanazt kifejezõ, de különbözõ ábrázolásmódok szerinti) kártyákat. 3.
Az összetartozó elemeket besorolják egy megadott rendszerbe (fogalomkörbe).

A Szakaszolás (szakaszokra bontás) elõsegíti és fenntartja az önálló tanulást. A
tanulóknak egy adott feladattal, vagy problémával kapcsolatban segítséget kínál,
fokozatosan, az egyszerûtõl a bonyolult felé. A tanulók maguk döntik el, ha egyáltalán
óhajtják a segítséget igénybe venni, és ha igen, mikor (belsõ differenciálás). Az eljárás a
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tanulók felelõsségtudatára, önbecsülésére, becsvágyára épít. Ez az eljárás is a belsõ
differenciáláson alapul. A lépcsõzetesen növekvõ nehézségi fokú (szakaszolt) tanítási
segédlet megszerkesztése idõigényes tevékenység, viszont újra felhasználható, és minden
tanítási formában alkalmazható. A témát (feladatot) kellõ számú lépésre kell felosztani.
Ajánlatos a segédletet zárt borítékban kiosztani. Felnyitásuk bizonyos izgalommal társul,
arra ösztönözheti a tanulókat, hogy segítség nélkül is megpróbálkozzanak a feladat
megoldásával. Beszédsegédletként különféle eljárás (szójegyzék, szórács, szövegmezõ,
kihagyásos szöveg stb.) használható. A korábban elkészített anyagokat is fel lehet
használni. Bizonyos témákban maguk a tanulók (egyénileg vagy csoportosan) is
készíthetnek ilyen segédletet.

Az eljárás menete: Jelölünk ki a tanulók számára valamilyen feladatot. Minden tanuló
húz egy-egy kártyát a kisegítõkártyák közül. A kártyák különbözõ nehézségi fokozatúak, és
különbözõ típusúak. Vannak eljárást leíró (pl. kísérletezési), vannak számítási, levezetési,
jegyzõkönyvírási, megfogalmazási stb. kisegítõkártyák. A kevesebb segítséget nyújtó
kártyáknak kisebb a sorszáma, a többinek nagyobb. Ez utóbbiak (majdnem) a feladat teljes
megoldását is tartalmazhatják. A kisegítõkártyákat csupán a katedránál lehet elolvasni,
lemásolni nem szabad. A tanulók egyénileg is, de 3-4 tagú csoportokban is dolgozhatnak.
Utóbbi esetben egymás között megbeszélhetik az elgondolásaikat. Ajánlatos leírniuk a
tevékenységi algoritmust: elõször is..., majd..., aztán... Ennek alapján járják végig megoldási
tervük lépéseit a szükséges nehézségi fokú kisegítõkártyák felhasználásával. Készítsenek
jegyzõkönyvet (munkalapot) egy A4-es papíron a tevékenységükrõl.

Levéltári gyûjtemény (archívum). A tanulók egyéni-, páros, vagy
csoportmunkájához anyagkínálatot dolgoznak ki a tanuláshoz. Ezeknek az információs
építõelemeknek a segítségével, amelyeket önálló és alkotó vita során egy adott
témakörben állítanak össze a tanulók, szövegeket, beszámolókat, kollázsokat,
oktatóplakátokat stb. tudjanak elkészíteni. A levéltári anyag automatikusan belsõ
differenciáláshoz vezet, a tanulók a saját igényük szerint használják fel az anyagokat. Az
eljárás fõleg egy fejezet vagy egy adott tanítási egység után alkalmazható. Ezért
hosszabb tevékenységi idõre van szükség. Otthoni tevékenységre is szükség lehet az
elõkészítés, illetve a munka befejezése érdekében. A következõ anyagokat kínálhatjuk
fel levéltárkészítés céljára:
− Ismeret-archívum. Tudáselemeket, tényeket szolgáltat.
− Kép-archívum. Képeket, vázlatokat, rajzokat stb. tartalmaz.
− Adat-archívum  (táblázatok, adatanyagok stb.).
− Kérdés-archívum (a tevékenységet irányító kérdéstípusok tanulók részére).
− Felelet-archívum. Ajánlott, hogy a feleleteken kívül a kérdésekre adott

részválaszok felkínálásával az archívum anyagát egy szöveg megfogalmazásához
lehessen felhasználni.

− Gondolat-archívum. Ebben a részben a nehezebb anyagrészekkel kapcsolatos
gondolatok és javaslatok találhatók.

− Képlet-archívum, amely képletgyûjteményt tartalmaz.
− Számítási-archívum. Rövid számítások, gyakorlati-példák találhatók benne.
− Anyag-archívum, készülék-archívum. A kísérletes tantárgyaknál van jelentõsége,

anyagokat, készüléktípusokat tartalmaz.
A levéltári anyagot a tanár kínálja fel, de a tanulók is összeállíthatnak

gyûjteményeket. Például, újságokból kivágott képeket. Nyomtatott anyagok (lapok,
szakkönyvek, kézikönyvek), kép- és hanganyagok (videokazetták, hangszalagok,
diafilmek, írásvetítõ fóliák), tárgyak (készülékek, autentikus régiségek), elektronikus
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média (CD-ROM, Internet, adatbankok) gyûjthetõk össze. A levéltári gyûjteményhez
beszédsegédleteket (szójegyzéket, mondatmintát, kérdésmintát, folyamatábrát és
másokat) is felkínálhatunk.

Az eljárás menete: A levéltári munka célja lehet cikkírás egy adott témakörben
valamely tudományos diáklap számára. Ehhez használjuk fel a levéltári gyûjteményt. A
levéltári gyûjtemény Ismeret archívumot, adat archívumot, példa archívumot, számolási archívumot,
kérdés archívumot stb. tartalmazhat. Minden archívum cédulák sorozatát foglalja magába,
amit elõzetesen szintén maguk a tanulók készítenek el.

Kutatómunka: 4-6-os létszámú tanulócsoportok kiválasztanak maguknak egy adott
kutatási témát. A csoport tanulói a témával kapcsolatban kérdéseket fogalmaznak meg,
amelyek közül valamelyik a kutatás tárgyát képezheti. Ennek kiválasztása után kutatási
tervet készítenek. Ebben a fázisban azonosítják az információs forrásokat (könyvek,
interjúk, Internetes keresés stb.). Ezt követi maga az adatgyûjtés. Az adatok
feldolgozása jelentés (esetleg poszter is) formájában történhet. Végül kiértékelik a
jelentést.

Esettanulmány: Ismertetünk egy konkrét esetet (szöveg, kép), amely valamilyen
tanulságot hordozó eseményt ábrázol, problémát rejt magában. A tanulók elõbb egyéni
munkában, majd csoportosan elemezik az eseményeket, azonosítják az okokat és azok
következményeit. Javaslatot tesznek a probléma megoldására. Végül a csoportok tanulói
kidolgozzák a legoptimálisabb megoldást.
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VIII. osztály – IV. forduló

1. Gondolkozz és válaszolj!  (8 pont)
a). Miért nem marad meg a zsíros, olajos dugó az üveg nyakában?




