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Megjegyzés:
A mágnestus modell kivetítéséhez lehetoleg muanyag-dobozos írásvetítot has z-
náljunk.
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Aktív és csoportos oktatási eljárások

IV. rész

A Firka 2001-2002. évfolyamának 6. számában közöltünk egy sor aktív oktatási eljá-
rást, 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 elo. Ezek alkalmazása révén várható,
hogy a szakismeretek megszerzésén túl szakmai jártasságok, ún. kompetenciák alakít-
hatók ki a tanulóknál.

IV. A csoportos tanulást elosegíto oktatási eljárások
Golyóscsapágy: A tanulók (12-30 közötti létszámban) páronként, egymással szem-

be ülve foglalnak helyet a körbe elrendezett asztaloknál, golyóscsapágyszeruen. Ezért
aztán a tanulók két köre alakul ki, egy külso és egy belso kör. A tanulóknak egy elore
megadott témáról kell beszámolniuk. Ennek során mindegyikük a gyakorlat céljának
megfeleloen többször beszél, meghallgat és összefoglal. A tanárnak alkalmas informáci-
ós szövegeket kell találnia, eloállítania, vagy magukkal a tanulókkal eloállíttatnia.

Megvalósításmód: A tanulók átolvassák a feladatot, és csendes munkával megírnak
egy dolgozatot. A külso körben elhelyezkedo tanulók a belso körbeli tanulópárjaiknak
számolnak be a megoldásról, példáról stb. A társuk kérdéseket tehet fel. Ezután a belso
kör tanulói összefoglalják egymás között a kijelentések lényegét. A következo lépésben
körforgás következik: a külso kör tanulói két hellyel odébb mozdulnak az óramutató
járásának irányába. Ezúttal a belso körbeliek számolnak be szemben ülo társaiknak a
megbeszélt megoldásaikról, a külso körben ülokön a sor, hogy kérdéseket tegyenek fel a
hallottakkal kapcsolatban. Végül a külso körben ülo tanulók is egybegyulnek és össze-
foglalják a tanultak lényegét. Az ellenorzés során a külsok ismét két hellyel odébb moz-
dulnak az óramutató járásának irányába, bemutatják új partnerüknek a hallottakat, majd
a belsok mutatják be új partnerüknek a hallottakat.

Szakértoi kongresszus: A szakértoi (sokszínu-, vegyes-) csoportban megszerzett
ismereteket a tanulók egy másik (egyszínu) csoport tagjainak származtatják át.

Megvalósításmód:
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1. A feladat kijelölése és munka a vegyes (egyszínu) csoportokban : Az osztályt színes cs o-
portokra osztjuk, feldolgozzák a feladataikat. Minden tanulónak van egy szakértoi fel-
adata és egy száma. (Pl. Piros 1, Piros 2, ..., Zöld 1, stb.)

2. Munka a szakértoi csoportokban: A szakértok, például az azonos számmal megjelölt
tagok (Pl. Piros 1, Zöld 1, Kék 1, Sárga 1, ...) ún. szakértoi csoportokba gyulnek össze,
tájékoztatják egymást, és közösen megoldanak egy új szakértoi feladatot.

3. A plénum (nagycsoport) elotti bemutatás: A szakértoi csoportok bemutatják eredmé-
nyeiket a plénum elott.

4. Kiértékelo megbeszélés plénumban .
Alku: Az alku a tanulói aktivitást elosegíto módszer, amelyben a tanulók egy prob-

lematikusabb kérdésben megegyezésre jutnak önálló munkából kiindulva, a pármunkán
át, az egyre nagyobb csoportokban végzett munka révén.

Megvalósításmód:
1. A tanulóknak egy feladatot, kérdést, problémát stb. adunk ki.
2. Minden tanuló egy papírcédulán vagy munkalapon önállóan dolgozza ki a maga

megoldását.
3. A tanulók összehasonlítják megoldásaikat a padtársukkal, majd kidolgoznak egy

közös megoldásváltozatot.
4. Egy tanulópár összekapcsolódik a szomszédos párral, és négyen kidolgoznak egy

közös megoldást. És így tovább, egyre nagyobb csoportokban folytatódik a munka.
5. Végül, a megmaradó két csoport egy-egy képviseloje ismerteti a megoldásokat.
Az eljárás lerövidítheto azáltal, hogy csak két csoportot alakítunk ki, akiknek a

képviseloi ismertetik a megoldásukat, majd egy közös megoldást dolgoznak ki.
Tanári körhinta: A tanári körhinta egy olyan módszer, amelynél a tanulók a tanárt

helyettesítik tanári szerepkörben. A tanítva tanulni elven alapul. A tanári körhintát egy
adott fejezet végénél alkalmazzuk, amikor átismételjük, illetve rögzítjük az ismereteket.

Megvalósításmód: Minden tanuló három menetben két feladatot kell megoldjon,
egyet pedig mint tanár kell levezessen. Az osztályt, mondjuk, kilenc hármas csoportra
osztjuk. Nevezzük A, B és C-vel a csoportok tanulóit. Minden csoport egy-egy külön
feladaton dolgozik. (A feladat száma egyezzen meg a csoport számával.)

1. menet: Egy adott jelre az A tanulók a következo csoporthoz mennek át. Ott felve-
szik a tanár szerepét, és irányítják, tanácsokat osztanak arra vonatkozóan, hogyan oldják
meg saját csoportjuk a „régi” feladatát.

2. menet: Egy megfeleloen megállapított munkaido után a csoport B tanulói mennek
át a következo csoporthoz. Ott tanítani kezdik az elobbi menetben megoldott feladatot,
irányítják az új csoportot a munkában.

3. menet: Végül a C tanulók is ugyanezt teszik, ami által a régi csoportok ismét visz-
szaalakulnak. A folyamatot tovább lehet folytatni.

Szükség esetén a tanár segítoleg közbeavatkozhat.
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