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– Az elektromágneses hullámok polározottsága
Generátorunkat a félhullámú dipólantennához csatolva elektromágneses hullámokat

állítunk elő (l = λ0/2). Vevőként egy másik, a közepén kis égővel rendelkező, azonos
hosszúságú dipólantennát használunk. A vevőantennát 1-2 méterre az adóéhoz közelít-
jük, majd a beeső sugár irányára merőlegesen lassan körbeforgatjuk. Azt tapasztaljuk,
hogy az égő akkor világít a legerősebben, ha a vevő antennája párhuzamos az adó an-
tennájával, és kialszik, ha rá merőleges (25. és 26. képek). Mivel az izzó fénye függ a
vevőantenna viszonylagos irányától, az általunk vizsgált elektromágneses hullám transz-
verzális, lineárisan poláros. Az elektromágneses hullám polarizációs irányaként az elekt-
romos mező, vagyis a gerjesztő dipólantenna irányát vesszük.

25. kép 26. kép
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Az Olvasás és írás a kritikai gondolkodás fejlesztése érdekében
(RWCT)* stratégia néhány módszerének rövid leírása

V. rész

Csoportok kialakítása:
Maga a jégtörő is alkalmat adhat a csoportok kialakítására. Például, akik a kincskere-

sés ugyanazon jellemvonásait ismertették, akiknek a legfontosabb eseménye ugyanabban
az időszakban volt, akiknek ugyanazok az értékei, vagy ugyanazt az értéket tartották
meg, akik hasonlóan jellemezték magukat stb. De a csoportokat ki lehet alakítani a
szerint is, hogy milyen hónapban (égövi jegyben), évszakban, a hét mely napján szület-
tek. Vagy válasszanak színes korongot, ábrát, zeneszerzőt stb. Esetleg négy különböző
színű papírlapot osztunk ki, amire a kért feladatokat írják, a csoportok az azonos színű
papírra l rendelkezőkbő l alakulnak ki. Minden tevékenység előtt alkossunk újabb cso-
portokat. Így a tevékenységek során mindenki mindenkivel kommunikálhat.
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A kritikai gondolkodás stratégiájának
hármas keretében alkalmazható néhány módszere.*

A gondolkodás magasabb szintű formáját jelentő kritikai gondolkodás a következő
keretben alakítható ki:

I. A ráhangolás:
1. Ötletbörze (brainstormig). Alapelvei: minél több véleményt begyűjteni, és az egyes

vélemények értékelésének elhalasztása. Ezekből következő szabályok: ösztönözni a
sok ötlet felbukkanását, elősegíteni az ötletek láncszerű továbbfejlesztését módosí-
tások, szabad gondolattársítások révén, a bíráló észrevételek kiiktatása, elősegíteni a
szabad képzelőerő megnyilvánulását.

2. Grafikai szervezők. A kérdezés gondolati folyamatainak láthatóvá tételét szolgálják.
- A fürtábra úgy készül, hogy a tárgyalásra szánt fogalmat a tábla közepére körbe

írjuk, majd a tanulók által rendre ehhez a fogalomhoz kapcsolódó szavait újabb kö-
rökbe írjuk fel. Feladatként aztán a tanulók kapcsolatokat kereshetnek a központi
fogalom és az összegyűjtött szavak között, amit vonalakkal rajzolhatnak fel.

(A grafikai szervezők további példáit lásd később.)
3. Tudom-tudni akarom-megtanultam (TTM) táblázat. A tábla egész terjedelmére egy

három oszlopos táblázatot készítünk, aminek az oszlopfőire a tudom/tudni aka-
rom/megtanultam szavak kerülnek fel. A tudom rovatba ötletbörzéve begyűjtjük
az adott témával kapcsolatos előismereteket. Utána a tudni akarom rovatba kérünk
javaslatokat. Adott esetben a tanár is szuggerálhat javaslatokat. Bármilyen javaslat
(hibás is) felírásra kerül. Óhaj szerint még beiktatható egy oszlop a további infor-
mációk megszerzésére utaló források megjelölésére.

4. Kulcskifejezések. A tanár által felkínált néhány kulcsszó alapján a tanulók egyénileg,
vagy a gondolkodás-pármunka-megbeszélés (lásd alább) módszerével egy történe-
tet, tervet stb. alkotnak meg.

5. Kötetlen írás. Egy papírlapra minden szerkesztési elv nélkül rövid ideig mindent
leírnak, ami az eszükbe jut. Utána megbeszélik azokat.

6. Szemantikai jegyek elemzése. Egy témával kapcsolatos kérdéseknek különböző szem-
pontok szerint (táblázatos formában) történő elemzése. A táblázatban a jellemző
meglétét + jellel, hiányát – jellel tüntetjük fel.

II. A jelentés megteremtése:
1. Gondolkodás-pármunka-megbeszélés. Egy adott kérdéssel kapcsolatban előbb egyénileg,

majd a padtársával párban, aztán a szomszéd párral közösen dolgoznak ki egy
legmegfelelőbb válasz-változatot. Ez utóbbit a csoportnak a tanár által megneve-
zett képviselője ismerteti az osztállyal.

2. Reciprok tanítás. Minden tanuló kap egy-egy szöveget, amit két részre lehet tagolni,
és amit a tanulók elolvasnak. Az egyik részt az egyik tanuló, a másikat a másik dol-
gozza fel abból a célból, hogy társának azt megtanítsa, azzal kapcsolatban neki fel-
adatot adjon. A tanító tanulót jelentéstevőnek, a társát kérdezőnek nevezzük. Ez
utóbbi is tehet fel kérdéseket a jelentéstevőnek. Ezután a második szövegrész ta-
nulásánál a két tanuló szerepet cserél.

3. Előrevetített olvasás. A tanár egy történetet ad elő, vagy a tanulók egy szöveget olvas-
nak, de mindannyiszor, ahányszor a cselekmény fordulóponthoz, elágazáshoz jut, a
tanulók a gondolkodás-pármunka-megbeszélés módszerrel folytatásváltozatokat al-
kotnak meg.
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4. Mozaik (jigsaw )* módszer. Általában a négyes csoportokba osztott tanulóknak egy
négy részből álló szöveget adunk ki. A tanulók 1-től 4-ig sorszámot választanak, ami
megegyezik az általuk áttanulmányozott szövegrész számával. Ezután az azonos sor-
számú tanulók egy csoportba gyűlnek, az ún. szakértői csoportba abból a célból, hogy
kidolgozzák az anyagrészük megtanítási stratégiáját, amikor majd a vegyes (tanulási)
csoportjaikhoz visszatérnek. Visszatérve az eredeti csoportjaikhoz, rendre megtanít-
ják a maguk részét. Ezután a tanár azt kéri, minden csoport a gondolkodás-
pármunka-megbeszélés módszer alkalmazása révén közölje a nagycsoporttal (osztály-
lyal), amit a legfontosabbnak, legérdekesebbnek tart a megismert szövegből.

5. Insert. (beszúrás). Négyféle szemantikai jegy segítségével (√, +, -,?) megjelöljük a
tanulmányozott szövegben szereplő ismereteket, vagy kiegészítjük a TTM-táblázat
harmadik oszlopát, illetve ugyanezekkel a szimbólumokkal jelöljük meg az első két
oszlopban szereplő fogalmakat. (A szimbólumok jelentése: √ egyetértés, + új isme-
ret, - ismeretivel ellentétes, ? tisztázatlan kérdés.)

6. Az utolsó szó joga. A tanulók egy szövegrész, vers elolvasása közben papírda-
rab(ok)ra másolják ki a számukra érdekes rész(eke)t, a lap hátoldalára pedig a hozzá
fűződő kommentárt, magyarázatot. Sorban minden tanuló ismerteti az általa kivá-
lasztott szövegrészt, rendre meghallgatja mindazoknak a tanulóknak a kommen-
tárjait, megjegyzéseit, akik ugyanazt a szövegrészt emelték ki, végül ő maga ismer-
teti a kiválasztási szempontjait, érveit.

7. Kettéosztott napló. Egy függőleges vonallal kettéosztott füzet baloldali oszlopába
kimásolják az olvasmány érdekes részeit, a jobb oldalára pedig kommentárt fűznek
a szöveghez. A tanár hasonló módon vesz részt a munkában. Megbeszélik a kom-
mentárokat.

III. A reflektálás:
1. Kockázás. Egy megadott kérdéssel kapcsolatban a tanulók a kocka hat lapjára írt

utasítások szerint kutatásokat végeznek. Az utasítások a következők: írd le, hasonlítsd
össze, társítsd valamihez, elemezd, alkalmazd, érvelj ellene és mellette! A sorrend nem föltét-
lenül fontos. A tanulók ismertetik a munkáikat.

2. Sarkok. Vita kezdeményezése egy adott, ún. interpretációs (két kimenetű) kérdésről.
Azok a tanulók, akik a kérdés mellett foglalnak állást a terem egyik sarkába, akik
ellene, a terem másik sarkába vonulnak. Ott a csoportok közösen kidolgozzák a
leghatásosabb érvet, amivel igyekeznek meggyőzni másokat (az ellentáborból vagy
a határozatlanok közül), hogy társuljanak hozzájuk.

3. Értékvonal. A tanulók egyaránt érveket sorakoztatnak fel egy adott állítás (tézis)
mellett és ellen. Annak megfelelően, hogy milyen arányt képviselnek ezek az érvek,
a tanulók egy értékvonal mentén sorakoznak fel, amelynek egyik vége a teljesen el-
utasító, a másik pedig a teljesen azonosuló véleménynek felel meg. Mindenki iga-
zolja az értékvonal mentén elfoglalt pozícióját, amelynek során a tanulók megválto-
zott meggyőződésük alapján módosíthatják a vonal menti helyüket.

4. Horoszkóp. Egy adott fogalmat, személyiségtípust egy megadott osztályozási rend-
szerbe (horoszkóp) sorolunk be az ismérvek alapján.

5. További grafikai szervezők.
- Jelentéstérkép (Mind Map). A körbe írt központi fogalomtól kiinduló vonalakra (ka-

rokra) tárgyalási területeket írunk fel, amik alól újabb elágazó vonalakra további
vonatkozásokat. A tanulók feladata az előbbi minta általános kérdéseinek helyére
konkrét tartalmat beírni. Az ábra tetszés szerint bővíthető. Például, ha a mintán az
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elektromos áram szerepel központi fogalomként, akkor az ágakra a meghatározás,
képlet, mértékegység, mérőeszköz stb. szavakat írhatjuk. Aztán a meghatározás-
karról további ágak indulhatnak, például egyezményes áramirány, valódi áramirány.
A képlet-karról a töltés per idő, a vezető keresztmetszete, töltéshordozók sűrűsége,
sebessége és az elemi töltés közötti szorzat.

- Fogalomtáblázat. Több téma összehasonlításának táblázatos formája. A táblázat
bal oldaloszlopának soraiba az összehasonlításra kerülő dolgok, az oszlopfőre
pedig az összehasonlítási szempontok kerülnek.

- T-táblázat. Két oszlopba gyűjtjük egy tézis mellett, illetve ellene szóló érveket.
- Venn-diagram. Két vagy több, egymást metsző körből áll. Gondolatok szemben-

állásának, illetve a közöttük lévő átfedés szemléltetésére szolgál.
6. Poszterkészítés. A megtanult témával kapcsolatos összefoglaló leírást, akciótervet egy

poszteren mutatják be a csoportok különféle leírásmódok felhasználásával. A
posztert minden csoport bemutatja az osztálynak.

7. Kiállítási körséta. A kifüggesztett posztereket a tanulók sorban megtekintik, kiegé-
szítik, a szerzőkhöz kérdéseket intéznek. Végül értékelésképpen a poszterekre szí-
nes korongokat ragasztanak.

8. Ötsoros vers (kvintett). Valamely szöveg lényegének tömör összefoglalása öt sorban.
Az első sor a fogalommal kapcsolatos (egyetlen) kulcsszó, lehet épp maga a foga-
lom neve. A második sora két szóból áll, a fogalmat jellemző melléknevek. Harma-
dik sora három szóból áll, amelyek valamilyen cselekvést kifejező főnévi igenevek
(gerundium). Például, elbűvölve. Negyedik sora a kérdéssel kapcsolatos benyomá-
sokat fejezik ki. Utolsó sora ismét egy szóból áll, amely a fogalom lényegét ragadja
meg frappáns módon.

9. 5-10 perces esszé. Egy témával kapcsolatos konkrét kérdésről készített írás. Néhányat
felolvasnak és a tanár vitára bocsátja őket. Otthon is elkészíthető.

Kilépőcédulák. A tanulási folyamatot áttekintő megbeszélés után (metakogníció)
kilépőcédulákat iratunk a tanulókkal a következő kérdésekről:
1. fogalmazzák meg benyomásaikat,
2. tegyenek fel egy kérdést (amire a következő órán kapnak választ),
3. írják meg a véleményüket, javaslataikat, egy gondolatukat az órával kapcsolatban.

További módszerek leírásával, valamint a kritikai gondolkodás egyéb kérdéseivel az
alább ismertetett könyvészetben találkozhatnak.
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