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metakogníció az információk elraktározása és előhívása terén függ az érzékenységtől, a tu-
dás terjedelmétől a gondolkodás és a verbalitás terén, valamint a memória, a szervezés, a 
csoportosítás, a kategorizálás és az elaboráció fejlettségi szintjétől. 

A metakogníció magasabb szintű kontrollfolyamatokat jelent, amelyeket a probléma-
megoldáshoz, a döntéshozatalhoz és végrehajtáshoz alkalmazunk. Ilyen például a megol-
dásra váró probléma természetének a megállapítása, a megoldáshoz használt stratégia ki-
választása, az adatok értelmezésének és értékelésének módja, a probléma feltételeinek kó-
dolása, a feltételek közötti kapcsolatok felismerése, a lehetséges megoldási utak összeha-
sonlítása stb. (Kürti 1990) 

Megvizsgálták, hogy a metakogníciónak milyen hatása van a kritikai gondolkodás 
képességére. Feltételezték, hogy a kritikai gondolkodás főleg akkor lép működésbe, 
amikor olyan tudat alatti metakognitív képességeket és stratégiákat alkalmaznak, ame-
lyek növelik a célok elérésének a valószínűségét. Megállapították, hogy a tanulók kritikai 
gondolkodását a metakognitív képességek fejlesztésén keresztül lehet megvalósítani. 
Kutatásokban kimutatták, hogy a fejlett kritikai gondolkodással rendelkezők többféle 
metakognitív tevékenységben kötelezik el magukat, különösen a magas szintű tervezési 
és értékelési stratégiákban. Kimutatták a háromszintű metakognitív stratégiáknak (ter-
vezés, megfigyelés és értékelés) mint meghatározó tényezőknek a fontosságát az effek-
tív metakognitív szabályozásban. (Ku, Ho 2010) 

Tudjuk, hogy a metakognitív gondolkodással rendelkező tanulók sikereket érnek el a 
tanulásban. A tanárok explicit metakognitív tudatosságáról – mennyire képesek a saját 
gondolkodásukról számot adni, a metakogníciónak a pedagógiai jelentőségéről referálni, 
hogy mit jelent a tanulókat metakognitív stratégiák ismeretére és alkalmazására tanítani 
– már kevésbé tudunk. Az ilyen irányú kutatások kimutatták, hogy csak azok a tanárok 
voltak képesek a tanulókat metakognitív gondolkodásra nevelni, akiknek a 
metakognícióval kapcsolatban széleskörű ismereteik voltak, és akik komplex módon 
megértették a metakogníció fogalmának, valamint a metakognitív stratégiáknak a lénye-
gét. (Wilson, Bai 2010) 

A lapszám végén egy teszt segít ezeknek a képességeknek a felmérésében. 
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A GeoGebra (hivatalos honlapja: http://www.geogebra.org) egy ingyenes, platform füg-

getlen matematika-oktatási segédeszköz, mely témájában a geometriához, algebrához és 
kalkulushoz kapcsolódik. A programot Markus Hohenwarter fejleszti a Salzburgi Egye-
temen. Egyrészt egy dinamikus geometriai rendszer, ahol pontokat, vektorokat, szaka-
szokat, egyeneseket, kúpszeleteket éppúgy ábrázolhatunk, mint függvényeket, majd eze-
ket az alakzatokat dinamikusan változtathatjuk. Másrészt egyenletek és koordináták is 
megadhatók közvetlenül, illetve változóként használhatunk számértéket, pontot, vek-
tort. A GeoGebra képes a függvények deriváltjának és integráljának meghatározására, 
valamint parancsokat biztosít a gyökök és szélsőértékek kereséséhez. Ezen két néző-
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pont határozza meg leginkább a GeoGebrat: az alakzat egyszerre van jelen kifejezés és 
geometriai rajz formájában. Magyar fordításban is megjelent, Sulik Szabolcs munkája a 
http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/geogebra-v3-0--magyar--IJ13.html honlapról tölthető le. 

 
 

 
 

Jó böngészést! 
K.L.I. 
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Alfa-fizikusok versenye 

VIII. osztály, IV. forduló 
 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért hallunk dörgést villámláskor? 
b). Olyan üzemekben, ahol a levegő robbanásveszélyes anyagok gőzeitől telített, a 

dolgozók műanyag ruhaneműt nem viselhetnek. Miért? 
c). Az emberi test elektromos szempontból vezető. Miért lényeges ezt tudnod? 
d). Trolibusz, személyautó karosszériájához gyakran erősítenek földig érő szalagot. 

Miért kell, hogy ez fém legyen? 
 
2. Folyadékkal telt edényt egy szabadon mozgó dugattyú 

zár le. A 100 cm2 keresztmetszetű dugattyút 200 N külső 
erővel nyomjuk. Mennyivel nő a nyomás a folyadék belsejé-
ben? Mekkora a nyomás a folyadék felső rétegénél és mek-
kora 1 m-rel lejjebb, ha az edény vízzel van megtöltve? 

 (6 pont) 
 


