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A csoport megalakulása, céljai

A fizika tanítása során több alkalommal tudatosítjuk a
tanulókkal, hogy ez az a tudomány, amely a termé-
szet megfigyelésével, vizsgálatával, törvényeinek
megismerésével foglalkozik. A fizika elnevezést,
amely görög eredetû, és jelentése természet/termé-
szetes, a magyar nyelvújítás korában a „természettan”
helyettesítette, majd a 20. században újra visszatértek
a fizikához. Jelenlegi oktatásunkban a fizika tudomá-
nyos, elsôsorban kísérleti módszerének megismerésé-
re alig marad idô, és csak a tanítási órák kereteibôl
kilépve tehetjük élményszerûvé, mélyíthetjük el tanít-
ványainkban a fizika szó jelentését.

Természettudományos szempontból a nevelés során
a megismerési folyamatokat segítô tanár fontos céljai-
nak egyike, hogy a tanulókkal megismertesse a termé-
szettudomány egységét. E célt a természettudományos
tárgyakat tanítók együttmûködésével lehet a leghatéko-
nyabban elérni. A természet megfigyelését, megismeré-
sét, kutatását a különbözô lehetôségek felismerésével,
a tanulói szemlélet szélesítésével, ugyanakkor bizonyos
fokú összehangolásával lehet jól végezni.

Erre a célra hoztuk létre a természettudományos
csoportot, amely a személyi (tanári és tanulói) és tár-
gyi (eszköz) lehetôségekhez alkalmazkodva épült ki,
és folytatta kutatói tevékenységét.

A természettudományos csoport célkitûzései között
szerepelt:

• átfogó, és a lehetôségekhez mérten komplex
méréssorozat végzése,

• különbözô mérôeszközök, elektronikus tároló és
feldolgozó rendszer használatának elsajátítása,

• a mérési eredmények matematikai, statisztikai és
természettudományos elemzésének megismerése,

• a mért adatokból levonható következtetések
megalkotása, az objektivitás lehetôségének elemzése,

• az elvégzett munka és a levonható következteté-
sek megismertetése az iskola tanulóival.

A beválogatás szempontjai:
A programba beválasztott mérések a lehetôségeket

kihasználva adódtak a rendelkezésre álló eszközök
alkalmazásával. A munkát vezetô szaktanárok az álta-
luk irányított területen a mérési eszközök használatá-
ban, a mérési adatok értelmezésében és az esetleg
hiányzó, de a méréshez nélkülözhetetlen természettu-
dományos ismeretek elsajátításában vállaltak jelentôs

szerepet. A tanulók kiválasztása az önkéntesség és
motiváltság elve alapján történt; az egyes mérésekhez
azon évfolyam tanulói csatlakozhattak, akik elôzetes
ismereteik alapján tisztában voltak a kérdéses adatok
által nyújtott információk jelentéstartalmával.

A megvalósítás módszertana:
A program az alprogramok kialakítását követôen a

mérés vagy a megfigyelési sorozat megtervezésével, an-
nak értelmezésével, célok megfogalmazásával kezdô-
dött. Ezen alkalmakkor a programot irányító szakember
határozta meg a csoportban az elvégzendô feladatok
körét, a mérések helyszínét, idejét, a mérési adatok, a
mintavételek számát és gyakoriságát. A létrehozott kuta-
tási tervet a csoportok rögzítették, a mérések, megfigye-
lések során a mért adatokkal, megfigyelésekkel, esetle-
ges eltérésekkel, módosításokkal kiegészítették. A mun-
ka során a programot a kooperatív tevékenység jelle-
mezte. Ezen tevékenységek folyamán a diákok a mun-
kát elôzetesen saját attitûdjüknek megfelelôen elosztó,
aktív közremûködôként dolgoztak. A mérésekben részt
vállaló csoportokban a munkamegosztás rendje köny-
nyen kialakult, a tanulók hamar megtalálták a személyi-
ségüknek megfelelô részfeladatot. A személyiség har-
monikus fejlôdésének egyik legjobb színtere volt az
esemény, hiszen a steril tantermi körülményeket mel-
lôzve, ismeretet, tudást mélyítve, érdeklôdést fenntartva
volt lehetôségük a csoporttagoknak közösen dolgozni.

A program záró pontja a mérési eredmények, ta-
pasztalatok közvetítése volt az iskola tanulói felé.
Mindegyik csoport beszámolót készített a saját kutatá-
si területérôl: ismertette annak célját, elôzményeit, a
hozzá kapcsolódó szakmai tartalmat, a munka során
szerzett szakmai és személyes tapasztalatokat, vala-
mint beszéltek a további lehetôségekrôl, tervekrôl. A
beszámolókat a csoportok a mért adatokkal, azok
elemzésével, a természettudományos háttér-informá-
ciók ismertetésével, valamint a munkasorozat során
készített, többnyire jó hangulatról árulkodó felvéte-
lekkel tették színesebbé.

A természettudományos csoport programja

A programot négy alprogram alkotta:
• Vízminôség mérése
• Hômérsékletmérés
• Hangforrások erôsségének mérése
• Háttérsugárzás-mérés
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Vízminôség mérése
Helyszín: Nyíregyháza természetes és mesterséges

folyóvizei; ivóvízminták. Cél: a város természetes vizei
minôségének meghatározása, adatok közötti kapcsolat
keresése. Módszerek: helymeghatározás, alapfeltétel
meghatározása, mérések megtervezése, mintavétel,
adatrögzítés, méréssorozat adatainak feldolgozása,
adatelemzés, értékelés. Eszközök: ECOLOG XL.

A munkát irányító szaktanár a vízminôség mérésé-
ben gyakorlott, szakjához kapcsolódóan a mérés
során a tanulókban megfogalmazódó kérdésekre
adekvát feleletet adni tudó személy. Személyiségébôl
fakadóan is környezettudatos, a természet védelmé-
nek elkötelezett híve. A kiválasztott tanulókkal több
éve dolgozik együtt, mérési eredményeiket az intéz-
mény honlapján folyamatosan publikálják. Népszerû-
sítik a környezettudatos gondolkodást a világ alapo-
sabb, módszeres megismerésének segítségével is.

Hômérsékletmérés
Helyszín: Nyíregyháza belváros, NYEKLG intézmény

épületei, termei. Cél: a külsô hômérséklet és a tanter-
mek hômérsékletének összehasonlítása az idôjárási vál-
tozások függvényében. Módszerek: külsô és belsô hô-
mérséklet mérése, az adatok rögzítése a kiválasztott
helyszín több pontján, több mérésben. Kiindulási felté-
telek rögzítése, mérési adatokkal való összevetése.
Eszközök: ECOLOG XL, tanulói hômérôk.

A munkát irányító szaktanár a különbözô helyszí-
nen mérhetô hômérsékleti értékek rögzítését, feldol-
gozását, a helyszín kijelölését, külsô hatások, befolyá-
soló tényezôk felismerését, kiküszöbölését, vagy azok
jelentôségének kimutatását rutinosan megoldó szak-
ember, aki a tanulókkal a tanítási órákon hetente több
alkalommal is találkozik.

Hangforrások erôsségének mérése
Helyszín: Nyíregyháza belvárosa, a NYEKLG intéz-

mény kiválasztott terme, uszoda, parkerdô, külváros,
építkezés, közlekedés, tetszésnyilvánítás, kutyaugatás…
Cél: zajszennyezés mérése a hangerôsség mérésének se-
gítségével; a hangerôsség és az emberi viselkedés kö-
zötti kapcsolat keresése. Módszerek: a tanítási idôszak
során és tanítási idôszaktól eltérô idôpontban vett hang-
erôsség-minta, valamint a város egyes pontjain vett
hangminták adatainak, továbbá az iskolai „alapzaj” ösz-
szehasonlítása. Az emberi viselkedés és a hangerôsség
közötti kapcsolat keresése. Eszközök: ECOLOG XL.

A munkát irányító szaktanár a helyszíneket és az
idôpontokat a mérési idôszak során a mért adatok-
nak, a természetes vagy mesterséges környezeti hatá-
sok adta lehetôségeknek megfelelôen változtatta. A
minták alapján a zaj és a viselkedés közötti kapcsolat
keresését tudatosan irányította. A zajszennyezés mé-
résével újabb eszközt használ fel az egészséges élet-
módra nevelés érdelében.

Háttérsugárzás-mérés
Helyszín: Nyíregyháza belváros, NYEKLG intéz-

mény épületei, termei, külváros. Cél: természetes hát-

térsugárzás mérése, az azt befolyásoló tényezôk kuta-
tása. Módszerek: a kiválasztott helyszínen méréssoro-
zat végzése, eredmények elemzése. A méréssorozat
segítségével kapcsolatok keresése a Naptevékenység
és a háttérsugárzás, az építôanyagok, emberi tevé-
kenységhez kapcsolódó tárgyak, valamint a termé-
szetes háttérsugárzás között. Annak vizsgálata, hogy a
lehetôségeinknek megfelelô módon mért háttérsugár-
zást az idôjárási körülmények változásai milyen
módon befolyásolják. Eszközök: GAMMA-SCOUT.

A munkát irányító szaktanár a háttérsugárzás méré-
sekor a mérést befolyásoló tényezôkre, azok mérhetô
paramétereire, valamint a mért adatoknak rögzítésére
összpontosította a figyelmet. A mérésekkel párhuza-
mosan a méréssorozatban részt vevô tanulók egy
része a nyilvánosan, elektronikusan elérhetô, a tele-
püléshez közeli, valamint nagyobb távolságban lévô
mérôállomás adataira támaszkodva végezte az adat-
gyûjtést. Az így kapott egyes adatokat a saját mérési
adatokkal összehasonlítva alakulhatott ki az „egység-
különbség” fogalomkör a mért területre vonatkozóan.
A mért adatok elemzésében, összefüggések feltárásá-
ban a tanulóknak segítséget nyújtva lehetôséget bizto-
sított arra is, hogy a gyakorlati munka mellett a tanu-
lók matematikai, statisztikai elemzô képessége is ki-
alakuljon, fejlôdjön.

A programok irányítói

Vízminôség mérése: Pénzesné Fekete Henriett bio-
lóga-földrajz szakos tanár, környezetmérnök;

Hômérsékletmérés: Szigetiné Szemerszki Éva mate-
matika-fizika-technika szakos tanár;

Hangforrások erôsségének mérése: Pócsik Csabáné
földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelô;

Háttérsugárzás-mérés: Leitner Lászlóné matemati-
ka-fizika szakos tanár, mérésértékelési szakértô.

Tapasztalatok, további tervek

A különbözô területeken dolgozó csoportok tagjai
elégedetten, tapasztalatokkal és sikerélménnyel gaz-
dagodva zárták a munkát. A tapasztalatok alapján a
munkában részt vállalók a következô mérési idôszak-
ra új mérési területen vállalnának feladatokat. A mé-
rôeszközök és a helyi adottságok függvényében a mé-
rési területek skálája bôvíthetô, de ennek leginkább a
személyi feltételek szabnak határt: az érdeklôdô tanu-
lók és a munkában tapasztalattal rendelkezô szakta-
nárok száma is adott.

Fontos, hogy mind a diákok, mind a mérési sorozat
irányításában részt vevô szaktanárok nevében nyu-
godtan állíthatom, hogy a kötelezôen végzendôek
mellett ez a feladat valóságos feltöltôdést jelent a hét
teendôi között.

Mindezen túl közelebb kerülünk a tanulókkal
együtt a természet többirányú, alaposabb megismeré-
séhez, amivel a fizika tudományának és egyben ön-
magunknak is tartozunk.
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