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A szoftver két féle üzemmódban működhet: automatikusan (impulzus sorozatokkal 
beolvasott frekvencián és időtartamon) és manuálisan (egyedi impulzusokkal gomb-
nyomás jelenlétében). A töltési és kisütési időtartamok mindkét üzemmódban meg-
egyeznek, a feszültségtartás viszont eltér. Az automatikus üzemmód esetén a beolva-
sandó adatok kiértékelendők potenciométer pozícióból, billentyűzetről vagy számítógép 
által adott parancsból. 

Következtetések 

 Gyakorlatban megvalósítottam a gázolajszivattyú hozamának vezérlésére al-
kalmas mikrokontrolleres rendszert.  

 Tanulmányoztam és megterveztem a Piezokristályos befecskendezők meghaj-
tására alkalmas teljesítményáramkört. 

További tervek:  

 A megtervezett áramkör és egy alacsony költségű bevizsgáló vezérlőegység 
gyakorlati megvalósítása. A jelenlegi piacon levő árak 2,000-3,000€-ról 500€-ra 
való csökkentése. 

Források: 
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erek“, Maróti Könyvkereskedés és könyvkiadó, Budapest, 2002 
[2] Felix Landhausser, Häuser Nel, Ulrich Projahn: „Common-Rail befecskendező rendszerek“ 
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Hogyan tanuljunk? 

VI. rész 
 

A Firka 2011-2012-es évfolyamában a Katedra rovatot a tanulásnak szenteltük, mivel Romá-
niában a tanulóknak a 2011 júliusi érettségi vizsgáján elért nagyon gyenge eredményei (a vizsgára je-
lentkezetteknek több mint fele sikertelen volt) többek között arra vezethetők vissza, hogy a tanulók 
tanulással kapcsolatos ismeretei és szokásai – még tisztázásra váró okok miatt – messze elmaradnak 
a kor követelményeitől. Reméljük, sorozatunkkal segíteni tudunk mind a tanároknak, mind a tanul-
ni szándékozóknak. 

 

Az önnevelés (autodaxia) 
Az autodaxia mint a szükségleteknek és az akarati tényezőknek a találkozási területe, 

amely a személyiség minden összetevőjéhez kapcsolódik, a személyiség fejlődésének 
legaktívabb hajtómotorja. Ezáltal irányítja az egyén individuummá válásának folyamatát, 
a társadalmi életben való részvételét, az alkotás folyamatát. Az autodaxia teljes aktivitást, 
világos célokat, az idő és az eszközök megfelelő megszervezését, odaadást és egyben 
mértéket is jelent (Chirilă 2008). Nevelésről csak akkor beszélhetünk, ha a tanuló interi-
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orizálja a maga számára a nevelői szándékokat. Az autodaxia tehát nem más, mint az 
önnevelés képessége, a romániai oktatás végcéljában is előírt autonóm személyiséggé 
válás eszköze. Ennek egyik vetülete az önszabályozott tanulás. 

Az önszabályozott tanulás 
Az oktatásmódszertan olyan új célok, és azok elérését szolgáló stratégiák kidolgozásá-

ra, valamint a célok tanítástanulási folyamatban való alkalmazására helyezi a hangsúlyt, 
mint az ismeretszerzés színtereinek kibővítése, a tanulóközpontú tanulási környezet meg-
teremtése, az információs és kommunikációs technikák széleskörű alkalmazása, a tanulók 
gondolkodásának fejlesztése, illetve az élethosszig tartó tanulás igényének a kialakítása 
(Tóth 2007). Mindezekhez elengedhetetlen feltétel a tanulók önállóságának, öntevékeny-
ségének a középpontba állítása, az önszabályozó tanulás kialakítása. 

Amennyiben a diákoknak az élethosszig tartó tanulásra kell berendezkedniük, és vál-
lalniuk kell a felelősséget saját fejlődésükért, lényeges, hogy képesek legyenek irányítani és 
nyomon követni ismeretgyarapítási és képességelsajátítási folyamataikat, vagyis önszabá-
lyozó tanulókká kell válniuk (Schunk – Zimmerman 1994). Ez a hatékony tanulás 
metakognitív jellegére utal. Tehát, míg a tudás- és képességelsajátítás önszabályozó folya-
matai a hatékony tanulás első számú jellemzői, addig pontosan ezek a jellemzők alkotják a 
hosszú távra szóló tanulási folyamat tárgyát is, és mint ilyet, tanulásukat már korai életkor-
ban el kell kezdeni. A tanulókat ma leginkább az különbözteti meg egymástól, hogy mi-
lyen mértékben képesek az önszabályozó tanulásra. 

Önszabályozott tanulásról akkor beszélünk, ha egy személy saját maga számára állít fel 
tanulási célokat, önmagát motiválja és a tanulási tevékenységet önállóan, önmagáért felelő-
sen tervezi, strukturálja, vezérli, kontrollálja és értékeli (Réthy 1998). A legtöbb tanuló 
azonban nem képes az önregulációra, őket erre külön meg kell tanítani. Sajnos, az is ta-
pasztalható, hogy az önszabályozásra képes tanulók nevelésére a pedagógusok nagy része 
nincs felkészülve.  

A tanárok közvetlen úton elősegíthetik az önszabályozott tanulás kialakulását azáltal, 
hogy a tanulóknak megtanítják a tanulási stratégiákat, illetve közvetett módon azáltal, hogy 
megteremtenek egy olyan tanulási környezetet, amely lehetővé teszi a tanulóknak az ön-
szabályozott tanulást. Kutatásokból kiderült, hogy az órán a tanárok többnyire implicit ta-
nulási stratégiai utasításokat adnak, amikor nem magyarázzák el magát a módszereket, ho-
lott az igazi teljesítményt a tanulásban az explicit stratégiai utasításokkal – kognitív stratégiák 
(célok kifejtése, szervezési utasítások, problémamegoldás), metakognitív stratégiák (tervezés 
és rendszeres tevékenység, megfigyelés és értékelés), és motivációs stratégiák (erőforrás-
menedzsment, bátorítás, tevékenység kontrollja, visszajelzés) – alkalmazásával lehet elérni 
(Kistner et al 2010). 

Az önszabályozott tanulást adaptív folyamatként írják le: a tanulók a tanulási stratégiá-
ikat a különböző tanulási célokhoz igazítják. Ennek érdekében a tanulóknak a követelmé-
nyekről világos képük kell, hogy legyen. Kutatásokból kiderült, hogy a tanulók korlátozott 
mértékben igazítják tanulási stratégiáikat a követelményekhez, és a feladattudatosságuk is 
alacsony. Az említett kutatásban az volt a tanulók feladata, hogy egy szövegből kiválasszák 
a lényeges részeket, a feladattudatosságot pedig hangos gondolkodással jelezzék. A tanu-
lóknak nehézségeik voltak a követelmények – a szelektálási kritériumok, azaz a releváns 
szövegrészek felismerése – verbalizálásában. Ez a szövegértéssel kapcsolatos nehézségek-
re is fényt derített. Általában a tanulók nem törekednek arra, hogy egy szövegben megke-
ressék a fontos részeket (Schellings – Broekkamp 2010). 
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Következtetések 
A hatékony tanulás érdekében a következetes és megszakítás nélküli ismeretszerzés 

tényén kívül a kritikai gondolkodás, a metakognitív és az önszabályozott tanulás techni-
káinak az elsajátítása a legfontosabb. A tanulókat sokkal inkább arra kellene megtaníta-
ni, hogyan gondolkozzanak, mint arra, hogy mit gondoljanak. 

Shoen megállapítása szerint „a sikeres pedagógia, amely képes a gondolkodás fej-
lesztésére, magába kell hogy foglaljon olyan elgondolásokat, amelyek rávilágítanak arra, 
hogy hogyan szervezi meg a tanuló a tudását, és hogy belsőleg azt hogyan reprezentálja, 
valamint annak a módját, ahogyan változik ez a reprezentáció, és hogyan állja ki a válto-
zásokat, amikor új információval kell számolnia” (Magno 2009). Magno modellje alap-
ján a metakogníció fent említett öt faktora a kritikai gondolkodást jellemzi inkább, amit 
viszont a metakognitív gondolkodás nyolc faktora feltételez. 

Mindezek a tények szükségessé teszik a romániai oktatáspolitika újragondolását 
számos vonatkozásban, különös tekintettel a tanulók tanulási motivációjának a megte-
remtése, illetve mind a tanulók, mind a tanárok metakognitív gondolkodással szembeni 
hozzáállása szempontjából. 
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A http://szamitogep.hu/show/read.php?id=6513 honlapon a számítógépes vírusokról 

olvashatunk. Megismerhetjük a vírusok történetét, fejlődésüket, osztályozásukat. A ví-
rusölő módszereket, programokat. Megtudhatjuk, hogy mi a teendő vírusfertőzés ese-
tén, mik a vírusfertőzés tünetei. 

 


