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KATEDRA

Az Olvasás és írás a kritikai gondolkodás fejlesztése érdekében
(RWCT)1 stratégia néhány módszerének rövid leírása

IV. rész

Az elõzõ FIRKA-számokban ismertettük az Olvasás és írás a kritikai gondolkodás fej-
lesztése érdekében (RWCT) elnevezésû program oktatási stratégiáját, bemutattunk néhány
fizikalecke-témát e hármas tagolású (felidézés, jelentés megteremtése, reflektálás) stratégia sze-
rinti feldolgozásban. Jelen számban e stratégia néhány eljárását/módszerét mutatjuk be.
Meg szeretnénk jegyezni, hogy nem lehet minden esetben az egyes módszereket szigo-
rúan hozzárendelni a stratégia valamely mozzanatához.

A jégtörés a tevékenységre való ráhangolódást hivatott megteremteni. A jégtörõ
megválasztása a kitûzött témához igazodik. Minden esetben igyekszik a résztvevõk
személyes tapasztalatait mozgósítani, mindezt lehetõleg humoros és affektív módon.
Néhány példa a jégtöréshez használt eljárásokra:
1. Kincskeresés (treasure hunting). A csoport elsõ találkozásakor, ismerkedésre ajánlott.

Egy füzetlap nagyságú papírlapot osszunk fel 6-9 mezõre, az egyén jellemzõit tar-
talmazó mezõkbe keressünk feliratkozásra olyan személyeket, akikre az illetõ jelleg-
zetesség ráillik. Ilyen jellemzõk lehetnek: kettõnél több nyelvet beszél, szeret kirán-
dulni, sportol, hobbyja van, tud egy jó történetet/viccet, szereti az állatokat, növé-
nyeket, hangszeren játszik, tud egy verset/dalt stb. Gyermekeknél a nyári élmények,
olvasmányélmények, szabadidõ eltöltése/játék stb. helyettesítheti az elõbbiek egy
részét. Mindenki rendre megkérdi a társait, hogy melyik mezõhöz iratkozik fel. Ki-
köthetjük, hogy egy személy egy mezõbe csak egyszer iratkozhat fel. Miután min-
denkinek a lapján elegendõ név szerepel, sorra vesszük a résztvevõket, megtuda-
koljuk, hova iratkozott fel, és megszavazzuk, hogy melyik területrõl számoljon be.
Ezután a megnevezett beszámol a kért területrõl.

2. Három fontos dátum. A csoporttagok jobb megismerését szolgálja. A négytagú cso-
portok minden tagja egy idõtengely mentén feltünteti három alkalommal a nevét
egy olyan helyen, amikor az illetõ életében sorsdöntõ esemény következett be. A
csoport egyik tagja, akit a tanár elõre bejelentés nélkül felkér, ismerteti a csoportjá-
ban lévõ személyek nevezetes dátumait a hozzá fûzött kommentárral. Ez utóbbit
csupán a kérdéses személy beleegyezésével teszi.

3. Lemondás értékekrõl. Bekérünk, és a táblára felírunk egy sor értéket: szerelem,
barátság, család, egészség, vagyon, szabadság, hit, ház/lakás, gyermek, utazás, hi-
vatás/karrier stb. Gyermekeknél a barátság, kirándulás, sportolás, testvérek,
szülõk, könyv, zene, számítógép, házibuli, „cucc” stb. szerepelhet a felsorolás-
ban. Arra kérjük a résztvevõket, hogy fontossági sorrendben jegyezzenek fel öt,
általuk fontosnak tartott értéket. Majd azt kérjük, nevezzék meg ezek közül azt,
ha egyrõl muszáj lenne lemondani, melyikrõl tudnának lemondani? Mindenki el-
mondja, hogy melyik értékrõl mondana le. Végül számba veszik az utolsóként
megõrzött értékeket.
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4. Jó tulajdonságok. Akkor alkalmazzuk, ha a csoportok már jól ismerik egymást. Min-
denki a hátára feltûz egy papírlapot, amire mások az illetõnek egy-egy jó tulajdon-
ságát írják fel. Megbeszélik az eredményeket. Nagyon tapintatosan kell a kiértéke-
lést vezetni, mert érzékenységet érint!

5. Kérések. Az elõbbinek olyan változata, amelyben a hátra fölfogott papírlapokra az
illetõhöz kérdéseket intézünk. Mindenki maga dönti el, hány kérdésre ad választ.

6. Mértani alakzatok. Humoros „önismereti” játék. Egy negyed füzetlapra egymás alá
rajzoljanak négy mértani ábrát: kört, négyzetet, keresztet (plusz jelet), lépcsõfok
alakú tört vonalat. Írjanak mindegyik mellé egy odaillõ jelzõt. Ezután közöljük, mi-
re vonatkozik a jelzõ: [µ] kör = amilyennek látjuk magunkat, [ο] négyzet = ami-
lyennek látnak mások minket, [:] kereszt = amilyenek vagyunk valójában, [   ]
lépcsõvonal = amilyen az érzelmi életünk.

7. Majomgondozás. Körbe ülve a kezdõ játékos képzeletben egy majmot „tart” a kezé-
ben, és közli, mit csinálna vele. Utána „átadja” a szomszédjának, aki „átveszi”, és
maga is elmondja, hogy mit csinálna vele. Miután mindenki ismertette a majommal
kapcsolatos terveit, ismét felidézik ezeket, csakhogy most a majom helyett a társuk-
ra vonatkoztatják az elõzõk során közölt elbánásokat. Nagyon humoros jelentek
adódnak.

8. Élménybeszámoló. Papírlapra valamivel kapcsolatos (iskolai, kirándulási stb.) kellemes
élményüket jegyzik fel, majd ezeket ismertetik
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V. forduló

I. Tudománytörténet

1. Nevezd meg a képen látható tudóst! Ismertesd röviden tu-
dományos tevékenységét a kémia területén.

2. Hevesy György az egyike volt azoknak a magyar származású
vegyészeknek, akit Nobel díjjal tüntettek ki tudományos munkás-
ságáért. Mikor és miért kapta a Nobel díjat? (10p)


