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Honlapszemle 

Ha jó olvasnivalót szeretnénk keresni, főleg természettudományok témakörben, nem árt 
legelőször a Typotex Könyvkiadó honlapját megnézni (http://www.typotex.hu/). A Kiadó 
így mutatkozik be: „Honlapunk folyamatos frissítéssel dokumentálja a Typotex Kft. kiadói műkö-
dését. Elsősorban könyveinket kínáljuk a hozzájuk kapcsolódó recenziókkal és bepillantást nyújtó 
részlettel. Közzé tesszük a könyvbemutatókra és szalonra szóló meghívókat, és itt hívjuk fel figyelmü-
ket az esetenkénti akciókra. Azon szerzőink számára, akik TeX-ben dolgoznak, kész stílusfájlokat 
ajánlunk. És még sorolhatnánk, de nem tesszük, mert reméljük, hogy a Kedves Olvasó bejárja a hon-
lap ágas-bogas tartalmát és «kedvencei» közé emeli.” 

A honlap „ágas-bogas tartalma” kitér az újdonságokra, könyvekre, hírekre, a kiadó 
projektjeire, bemutatja a szerzőket, és még e-könyveket is tartalmaz szép számban. 

 

 
 

Jó böngészést! 
 

K. L.  
 
Katedra 

A problémamegoldó képesség fejlesztése  
az iskolában 

Az Alkalmazott didaktika szakkollégium 2008-2009. évi kutatásai 
 
A 2007-2008-as tanévben a BBTE Lélektan- és neveléstudományok karának Alkal-

mazott didaktika szakkollégiumába – kollégiumvezető dr. Kovács Zoltán –, hat diákot 
vettek fel, de utólag még társult egy hetedik tag is. Két diák, Molnár Botond és Simon 
Tímea, mindketten harmad éves fizikus hallgatók, akik az előző évben is a szakkollégi-
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umunk tagjai voltak, folytatják a tavalyi kutatási témánkat, az oktatási folyamatot haté-
konnyá tevő fejlesztő értékelés módszerének az elősegítését szolgáló számítógépes okta-
tóprogramok írását a IX. osztályos fizika tananyaghoz. A többi régi tag pártoló taggá lé-
pett elő. Az idén viszont öt új taggal új kutatási témába kezdtünk: a tanulók probléma-
megoldó gondolkodásának a fejlesztése a cél. Egy ötödik osztály tanulóival foglalko-
zunk heti egy órában. Természetesen, egy előzetes felmérővel kezdtük, amelyben fel-
mértük, hogy milyen szintű tudással, és milyen szintű gondolkodási képességgel rendel-
keznek. A komplex feladatok megoldásához ideálisnak tekintett összetételű kutatócso-
port tagjai a következők: Adorjáni Ildikó és Homonnai Judit magyar szakos egyetemi 
hallgatók, Horváth Linda pszichológia és tanítóképző szakokra jár, Kovács Melinda 
szintén tanítóképzős hallgató, Pál Borbála pedig informatika szakos hallgató. Az alábbi-
akban az eddigi tevékenységet ismertetjük: a diagnosztizáló felmérést, ezen kívül a be-
avatkozásokból mutatunk be példákat. Következő lapszámainkban az eredményekről is 
be szeretnénk számolni. 

Tudás-és képességfelmérő tevékenységi terv 
1) Fejlesztési és részletes követelmények 
− az anyanyelvi készségfejlesztés segítése, az olvasás, a szövegértés, és a beszéd 

gyakorlása 
− a gondolkodás, a kérdésfeltevés, a képzelet és a szóbeli érvelés fejlesztése 
− a gyerekek segítése saját gondolkodási képességeik megbízhatóságának megérté-

sében 
− azon viselkedésformák megerősítése, amelyekben egymás megértése és az  
− egymásról való gondoskodás nyilvánul meg 

 

2) Konkrét követelmények 
− érdeklődéssel és aktívan vegyenek részt a tevékenységen 
− értelmezzék az ismertetett közmondásokat 
− fejtsék meg a Barkochba-történetet 
− figyeljenek a felolvasott történetre 
− válaszoljanak írásban a feltett kérdésekre 
− fogalmazzák meg gondolataikat, észrevételeiket a felolvasott történettel kapcso-

latosan 
− legyenek képesek önállóan és csoportosan dolgozni 

 

3) Módszerek, eljárások 
Elbeszélés, felolvasás, megbeszélés, vita, kutató-felfedeztető módszerek, csoport-

munka, játék, önálló munka 
 

4) Stratégiák 
− a tanulók tevékenységére építő megközelítés 
− formalizált logikai utat követő, induktív eljárás 

 

5) Szervezési módok 
− frontális munka, csoportos munka, egyéni munka 

 

6) Értékelési formák 
−  fejlesztő (formatív) értékelés 
A megvalósítás mozzanatai  
− a befogadói állapot megteremtése (csoportjáték) 
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− az előzetes tudás feltérképezése 
− közmondás-értelmezés frontálisan, és egyéni írásbeli feladatként 
− Barkochba-történetek megbeszélése, a vélemények rögzítése 
− a Buddha és a hattyú című történet felolvasása 
− a történet megbeszélése 
− a történethez kapcsolódó kérdések írásbeli megválaszolása (Kukucskáló feladat-

lap) 
− a házi feladat kijelölése, megbeszélése 
− befejezés: játékos hangulat-levezetés 
 

Kukucskáló (diagnosztizáló feladatlap) 
 
1) ÉRTELMEZZ! 
Értelmezd a következő közmondásokat, esetleg írd le az általad ismert változatát! 
− Ne mondd soha, ráér holnap (japán közmondás) 
− A szem a szív tükre (kínai közmondás) 
− Egyetlen színész nem csinál színházat (kínai) 
 
2) MAGYARÁZD MEG! 
Mi történhetett? Indokold válaszod! 
Egy cowboy bemegy egy vadnyugati kocsmába, és kér egy pohár vizet a csapostól. 

A csapos ahelyett, hogy vizet adna, pisztolyt szegez a vendégre. A cowboy megköszöni, 
és távozik. Mi történt, és miért köszönte meg a cowboy azt, hogy a csapos pisztolyt rán-
tott?  

 
3) VÁLASZOLJ ÍRÁSBAN! 
Válaszolj az alábbi kérdésekre a megbeszélt történet (Buddha és a hattyú)* alapján! 
a) Ki volt Buddha? 
b) Mit jövendöltek a bölcsek Buddha életéről? Mit jelent az, hogy „bölcs”? Mi az a 

jövendölés? 
c) Miről nem volt szabad tudnia Buddhának a király parancsa szerint? 
d) Buddháról azt írják, hogy együttérző természete volt. Mit jelent ez? 
e) Ki volt Devadatta? Meg tudjuk mondani a történet alapján, hogy milyen volt? 
f) Miért gondolta Devadatta, hogy övé a hattyú? 
g) Mit gondolsz, mit mondott Buddha a bírónak  a hattyúról? 
h) Mit mondhatott Devadatta? 
i) Mit határozott a bíró? Igaza volt? Miért? Te hogyan döntöttél volna? 
j) Mi volt Buddha első tanítása? 

 
 
4) JAVASOLJ! 
Hogyan bánjunk az állatokkal? Te mit javasolsz? 
Ajándék Kukucsnak! Képzeld el, hogy egy szokatlan háziállatod van, pl. Kukucs, 

de bármi más. Írd le, miképpen élnél vele. 

 
                                                           

* Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest 



2007-2008/4 163 

Az eredmények 
Tanuló 1. Feladat 

(1,5p.) 
2. Feladat 

(1p.) 
3. Feladat 

(2,5p.) 
4. Feladat 

(1p.) 
Összteljesítmény 

 
Összteljesítmény 

(%) 
1.  0,75 0 2 1 3,75  62,5 
2.  0,5 0 1,75 1 3,25  54 
3.  0,5 0 2 1 3,  50 
4.  0,75 0 2 1 3,75  62,5 
5.  0,5 0 1,75 0 2,25  37,5 
6.  0,75 0 2,25 1 4  66 
7.  0 0 2,25 1 3,25  54 
8.  0 0 1 1 2  33 
9.  0,75 0,5 1,5 1 3,75  62.5 
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Megjegyzések: 
− legnehezebbnek a 2. feladat bizonyult 
− a legnagyobb teljesítményszint a 4.  

feladatnál figyelhető meg 
− megbeszélni a Kukucskáló-

teljesítményeket, a jó megoldások  
felhasználásával 

− foglalkozni kell a közmondásokkal, 
értelmezni kell őket, közösen, szóban 

− Barkochba-történeteket kell együtt 
megoldani 

 
 

Adorjáni Ildikó, Homonnai Judit,  
Horvátha Linda, Kovács Melinda, Pál Boglárka - 

szakkollégista egyetemi hallgatók 
Vezető tanár: Kovács Zoltán 

 
 

 

kísérlet, labor
 

 
A magnézium égéshőjének meghatározása 

 
Gyakorlatilag a magnézium égéshőjét nem tudjuk mérni iskolai laboratóriumi kö-

rülmények között, de Hess törvényének ismeretében könnyű megtalálni a kerülőutat a 
probléma megoldására. A Mg és a MgO sósavval való reakciója során cserélt hőmennyi-
séget könnyen meghatározhatjuk. Ezen mérések adataiból kiszámítható a Mg égéshője 
(∆H), felhasználva a következő reakcióegyenleteket: 

Mg + 1/2 O2  → MgO   ∆H 
MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O ∆H1  
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2  ∆H2 
H2 + 1/2O2 → H2O   ∆H3 


