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A diákok foglalkozásokhoz köthető szerepeket vállalnak az érdeklődésüknek megfelelően. Az e sze
repekhez kapcsolódó tevékenységek alapján ismerkednek környezetük különböző anyagcsoportjai
val. Csoportokban, együttműködve tudáskártyákat hoznak létre az anyagokról, s ezeket a kártyákat 
felhasználva alkotnak, keresnek választ problémákra. Egy vásár keretében mutatják be alkotásaikat, 
ötleteiket, tudáskártyáikat egymásnak és az érdeklődőknek.
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I. ELMÉLETI ALAPOK

1. BEVEZETÉS

A 21. század elejére a világban végbemenő változások dinamikájukban és mélységükben is új mi
nőséget hoztak. A negyedik ipari forradalom, amely mindenekelőtt a globális informá ciós rendszerek 
fejlődésében ölt testet, napjainkban is zajlik. Az ipari társadalmak árutermelő gazdasága átformá
lódott, előtérbe kerültek a szolgáltatások és a tudásalapú technológiák. Magának a tudásnak az  
előállítása is új technológiákra épül, az információ birtoklása helyett a megszerzése és kezelése 
vált fontosabbá. A változó világ új pedagógiai paradigma kialakítását is szükségessé tette. A ne
veléstudományi kutatások mérési adatokkal szolgáltak az iskolában szerzett tudás minőségével, 
fejlődésével és fejleszthetőségével kapcsolatban (Csapó 2002). A tanulás konstruktivista elmélete 
(Nahalka 1997) más nézőpontból közelít a tudás képződéséhez és jellegéhez is. A tudás átadásán 
alapuló tanítási módszerek helyébe az egyéni tudásépítést helyezi, melyben kulcsszerepe van a 
tanulók meglévő tudásának és a szociális interakcióknak. A tanár szerepe is átalakul, nem a tudás 
kizárólagos birtokosaként, hanem a tudásépítés segítőjeként tevékenykedik, partneri viszonyban a 
tanulókkal. A tanulóknak is alkalmazkodniuk kell az ismeretek gyors változásához és az ebből követ
kező folyamatos kihívásokhoz. Az önirányító tanulásra való felkészítést a személyre szabott oktatási 
módszerek és az új technológiákra alapozott oktatási környezet szolgálhatja. 
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2. KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

2.1. Gondolkodási készségek 

A természettudományos nevelésben történt fordulat ráirányította a figyelmet a tudás minőségé
re, alkalmazhatóságára. Ennek egyik eszköze a gondolkodási képességek fejlesztése. A termé
szettudományos gondolkodás alapvető és magasabb rendű műveletekből szerveződő, bonyolult 
komplexum. A gyermeki elme felől nézve a világra nyitott, természetes kíváncsiságon alapul, amely 
a dolgok mögé igyekszik látni, magyarázatot keresve a „Miért ilyen?” vagy a „Hogyan működik?” 
típusú kérdésekre. Napjainkra azonban olyan mennyiségű tudományos tananyag halmozódott fel, 
amennyit a tanulók képtelenek feldolgozni és megérteni. Világossá vált, hogy a tananyagot a tanulók 
pszichológiai, fejlődési sajátosságaihoz kell igazítani, ezzel együtt gondolkodási szintjüket a tanulási 
feladat szükségleteihez kell emelni. A gondolkodási képességek bármilyen alcsoportjának fejleszté
se transzferhatást gyakorol az egyébként külön nem fejlesztett képességekre is.
(Továbbvezető ajánlott irodalom a témakörben: Metastratégiák és általános gondolkodási folyama
tok /Adey–Csapó 2012/)

Rendszerszintű komplex gondolkodás
A rendszerszintű gondolkodás a természettudományos műveltség fontos eleme, hasonlóan az oksá
gi gondolkodáshoz, a modellek alkotásához és más természettudományos gondolkodási képesség
hez, amelyekkel a kísérleti eredmények és megfigyelések magyarázhatók (Cheng–Ructtinger–Fu
jii–Mislevy 2010). Analitikus készségek rendszereként jellemezhető, amely alkalmas a rendszerek 
azonosítására és megértésére, viselkedésük előrejelzésére, a kívánt hatásoknak megfelelő mó
dosítások kidolgozására. Magában foglalja az egyszerűbb és a komplex problémák és elméletek 
részekre bontását, vizualizálását és megoldását, az információk megszerzésének és elemzésének 
képességét, a logikus gondolkodást, a megoldások tervezésének és tesztelésének képességét.  
A rendszerszintű komplex gondolkodás alapvető tantárgyközi készség, amelynek segítségével  
a ta nulók lehetőséget kapnak a természet mikro és makroszintjeinek átfogó értelmezésére az 
alábbi kérdések alapján (Robbins 2011):

 – Melyek a rendszer részei?
 – Milyen be és kimenetek jellemzik a rendszert?
 – A rendszer egésze miben több, mint a részek összessége?
 – Hogyan áramlik át a rendszeren az anyag, az energia és az információ?

2.2. Kutatási készségek (és fejlődési indikátoraik)

Kérdésfeltevés:
 – a természettudományosan vizsgálható kérdések felismerése;
 – a vizsgálat lényegi kérdésének felismerése, megfogalmazása;
 – a nem vizsgálható kérdések átfogalmazása konkrét vizsgálatra irányuló kutatási kérdésre;
 – egymásba épülő, egymásból következő kérdések megfogalmazása.

Hipotézis megfogalmazása:
 – tényekre alapozottság, lényeges tulajdonságok, körülmények figyelembevétele;
 – korábbi tapasztalatokból levont következtetés, ismert fogalmak beépítése;
 – jelenségek vizsgálati módszereire vonatkozó elképzelés;
 – adott tényre, jelenségre vonatkozó többféle lehetséges elképzelés figyelembevétele;
 – az előfeltevések, elképzelések bizonyításának igénye.
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Megfigyelés:
 – objektumok, anyagok közötti hasonlóságok és különbségek felismerése;
 – a különbségek részletes és világos megfogalmazása;
 – a vizsgált problémával összefüggő megfigyelési eredmények felismerése;
 – többféle érzéken/érzékszerven alapuló megfigyelés;
 – megfigyelési eszközök használata.

Kísérlettervezés, kivitelezés:
 – alapvető elméletekből való kiindulás információk hiányában vagy továbbgondolást igénylő 
esetekben;

 – adott kérdéssor alapján megfelelő kísérleti lépéssor megtervezése;
 – vizsgálati terv készítése, a független, függő, rögzített változók azonosítása és beállítása;
 – a kísérlet sikeressége érdekében keresendő vagy mérendő adat azonosítása;
 – tervezett és végbement/végrehajtott vizsgálatok összevetése.

Következtetés:
 – az eredmények összevetése a kiinduló kérdéssel és az előrejelzésekkel;
 – a változók közötti összefüggések bemutatása;
 – a kapott tényeket, adatokat összegző következtetések megfogalmazása;
 – a következtetések eseti jellegének, felmerülő új tények esetén való változtathatóságának fel
ismerése.

A tudomány működésével kapcsolatos fejlesztendő tudáselemek (Osborne 2013):
 – a természettudományos megfigyelések, tények, hipotézisek, modellek és elméletek jellemzői;
 – a tudományos állítások adatokkal és magyarázatokkal való alátámasztásának szükséges
sége;

 – a tudományos hipotézis szerepének tesztelhetősége az előrejelzés kialakításában;
 – a mérési pontosság és a tudományos ismeretek megbízhatósága közötti összefüggés;
 – a fizikai és az absztrakt modellek szerepe, használhatóságuk és korlátaik;
 – az együttműködés, a kritika és a tudóstársak bírálatának jelentősége a tudományos állítások 
megbízhatóságának növelésében.

2.3. A 21. századi készségek

Ebbe a készségcsoportba olyan, nem tantárgyi készségek (soft skills) tartoznak, amelyek a szemé
lyiségfejlődés, a munkába állás vagy az aktív állampolgárság szempontjából meghatározóak. Fej
lesztésük az új pedagógiai paradigmában felértékelődött, mivel nem az ismeretek tárolását, hanem 
megszerzését és alkalmazását segítik. 

A legfontosabb 21. századi készségek (többféle keretrendszer – pl. P21, ATCS, UNESCO – 
alapján):

 – együttműködés, kommunikáció, kreativitás, kritikus gondolkodás, problémamegoldás, pro
duktivitás, önirányítás, tervezés, alkalmazkodóképesség, kockázatvállalás, konfliktuskezelés, 
megoldás.
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A 21. századi készségek fejlesztését támogató tanári kompetenciák (P21):
 – a 21. századi készségek fontosságának és a napi pedagógiai munkába való integrálás lehe
tőségeinek megértése;

 – a tananyag mély megértése és a problémamegoldás, kritikus gondolkodás és más 21. századi 
készségek fejlesztése közötti összefüggés megértése;

 – a tanulók egyéni tanulási stílusa és adottságai felismerésének képessége;
 – a 21. századi technikai lehetőségek (pl. médiaforrások, számítógéppel segített tanulás, közös
ségi média) használata az osztálytermi munkában;

 – a tudásmegosztás lehetőségeinek kiaknázása, a szakértőkkel és más, iskolán kívüli közössé
gekkel való személyes és virtuális információcsere;

 – a készségfejlesztést kis lépésekkel kell kezdeni, rövid és egyszerű projektekkel, amelyek 
segítenek megérteni, hogyan integrálhatók a 21. századi készségek a tantárgyi munkába;

 – az együttműködés, a hálózatépítés erősítése iskolán belül és iskolák között, valamint kutatók
kal és szakértőkkel, társadalmi szervezetekkel.
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3. TANULÁS-TANÍTÁSI MÓDSZEREK

3.1. Kutatásalapú tanulás (IBL)

Az Európai Unió a Rocardjelentésben (Rocard et al. 2007) fogalmazta meg a természettudományos 
nevelés válságjelenségeit és az ezekre adható választ: „Egy olyan fordulat az iskolai természet-
tudományos nevelés pedagógiájában, amely az alapvetően deduktív irány helyett a felfedezéses 
módszereket helyezi előtérbe, alkalmas eszközt jelent a természettudományok iránti érdeklődés 
növelésére.” 

A felfedezés (inquiry) a következőket jelenti: a problémák azonosításának tudatos folyamata, 
kísérletek kritikai szemlélése, alternatívák megkülönböztetése, vizsgálatok megtervezése, sejtések 
megvizsgálása, információkeresés, modellek felépítése, vita a társakkal és koherens érvelés kiala
kítása (Linn–Davis–Bell 2004).

A tanulók a megismerést saját kutatásaikon keresztül végzik, eközben adatokat gyűjtenek és 
elemeznek a feltevéseik vizsgálatára, a legjobb magyarázat kidolgozására. Az adatok forrása lehet 
közvetlenül valamilyen kísérlet vagy megfigyelés, de akár másodlagos forrás is (pl. könyvek, inter
net vagy mások elmondása). Az adatok magyarázata, az elképzelések alátámasztására szolgáló 
bizonyítás kidolgozása a társakkal vagy a tanárral folytatott vitában történhet, a tudományos állás
pontokat is figyelembe véve. A gyakorlati tevékenységeknek köszönhetően a felfedezéses tanulás 
pedagógiája lehetőséget teremt arra is, hogy bevonjunk a nevelésbe cégeket, tudósokat, kutatókat, 
szülőket, a települések helyi szereplőit. Végeredményben valamennyi tanuló a tudósokhoz hasonló 
módon vesz részt a kutatási tevékenységekben. Ezeket a tevékenységeket tudatosan végezve a 
tanulók megismerhetik a tudomány működését.

3.2. Tudásépítés (konstruktivista tanulás)

A tanulók meglévő elképzeléseit, készségeit és attitűdjeit veszi alapul a vizsgált jelenség tanulmá
nyozása során és a további tanulási folyamat tervezésében. Elfogadja, hogy a tanulók aktív szerep
lők saját elképzeléseik építésében és átalakításában, de megfelelően segíti őket olyan alternatív 
elméletek megformálásában, amelyek jobban használhatóak a világ magyarázatában, mint a már 
meglévők. Ezeknek az elméleteknek és magyarázatoknak fontos forrása a társakkal folytatott be
szélgetés, vita, ebben a társas helyzetben formálódnak az új gondolatok. A saját elképzelések kom
munikációja, megvédése segít a tanulóknak újraértelmezni eddigi tudásukat.

3.3. Értelmező tanulás 

A közoktatásban a tantervi (mennyiségi) követelmények teljesítése nem mindig teszi lehetővé a 
tanult fogalmak közötti kapcsolatok feltárását, az új ismereteknek a meglévő tudásba való integ
rálását: a tanulás gyakran felszínes, inkább csak memorizálás (Cavallo 1996). Az ember termé
szetes tanulási képességére jellemző a megértés vágya, a jelenségek valamiféle értelmezésének 
kialakítása. Ez az értelmező tanulás (meaningful learning) igen komplex, túlmutat a megjegyzés 
és a felidézés képességén vagy az algoritmusok begyakorlásán. Sokféle képességet igényel a 
különféle információk összekapcsolásától a mindennapi élet jelenségeinek tudományos alapú ma
gyarázatáig. Ennek része a deklaratív tudás (fogalmak és elméletek), a procedurális tudás (eljárá
sok, szabályok, algoritmusok), valamint az alapvető sémák és modellek ismerete. A szaktárgyak 
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(doménspecifikus) tanulása során szükség van a tanulók meglévő tudásának és a diszciplináris 
ismereteknek a sikeres integrálására, ennek hiányában a tudományos elméleteket csupán memo
rizálják a tanulók (Roth 1990). 

3.4. Differenciálás a tanulásszervezésben

A pedagógiai célok elérésének egyik lehetősége a differenciált munkaszervezés. A tematikus hét  
munkaszervezése során a differenciálás különböző formái alkalmazhatóak. 
Az érdeklődés szerinti differenciálás alkalmas munkaszervezési forma a tanulói csoportok megala
kulásakor. Ebben az esetben a tanulók nagyfokú döntési lehetőséget kapnak. A tanulók érdeklődése 
lesz a meghatározó abban, hogy milyen csoportot választanak, meghatározhatják kutatási munká
juk tartalmát és a tevékenységi formákat is (Hanák 2011).
Lényeges, hogy a tanulók a tanításitanulási folyamat során aktívan vegyenek részt a munkában.  
Mindez különböző utakon, módokon és különböző eszközök segítségével érhető el.
A didaktikai differenciálásnak számos módja alkalmazható (Hortobágyi 1989):

 – individualizált (egyéni) munka szervezése az önálló munkavégzés képességének fejlesztése 
érdekében;

 – a tanulók képességeihez igazodó differenciált feladatok adása, amelyek eltérő jellegükkel,  
a problémamegoldás sajátosságaival igazodnak a tanulók képességeihez;

 – kompenzációs célú módszerek alkalmazása, amelyek az egyének hiányosságaihoz illesz
kednek.

A differenciálás akkor lehet eredményes, ha a diákok egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodunk.  

3.5. Vizuális ábrázoló módszerek

Ilyenek lehetnek a rajzok, a rendszervázlatok vagy a fogalmi térképek. A fogalmi térképek hierarchi
kus hálózatok, amelyekben konkrétabb fogalmak rendeződnek általánosabbak köré. A módosított 
fogalmitérképtechnika esetében a fogalmi térképekhez hasonlóan megtalálhatók a fogalmakat je
lölő csomópontok és a kapcsolatukat jelölő vonalak, de a viszonylag bonyolult rendszervázlatokhoz 
képest a térképek kevesebb elemet tartalmaznak, és a fogalmak minden lehetséges kapcsolódása 
fel van tüntetve bennük (Fahmy–Lagowsky 2003).
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4. ÉRTÉKELÉS

4.1. Formatív értékelés

A formatív értékelés céljai (Cauley–McMillan 2010):
 – visszajelzéseket adni a tanároknak a soron következő tanulási feladatok és helyzetek kialakí
tásához;

 – az értékelés fókuszának a teljesítményszintekről a tanulási folyamatra irányítása;
 – az egyéni hatékonyság növelése, a külső motiváció negatív hatásának csökkentése;
 – a tanulók saját tanulásukkal kapcsolatos metakognitív tudatosságának erősítése;
 – a tanári irányítás és a tanulói figyelem gyakori és folyamatos finomhangolása;
 – a csoportos és egyéni különbségek azonosítása és kezelése.

A formatív értékelés jellemzői (Harlen–James 1997):
 – szükségszerűen pozitív szemléletű, a tanulás elősegítésére irányul, ennek megfelelően a ta
nítás részét képezi;

 – nem kizárólag kritériumorientált, figyelembe veszi a tantervi követelményekkel közvetlenül 
nem összefüggő egyéni fejlődést és erőfeszítést;

 – a tanulók központi szerepet játszanak benne, aktívan tanulnak, megismerik saját erősségeiket 
és gyengeségeiket, megtanulják kezelni őket;

 – diagnosztikus információként olyan helyzeteket és körülményeket is figyelembe vesz, ame
lyekben a tanulók bizonyos készségei és elképzelései ellentmondásosak (mint pl. a tanulók 
viselkedésének egyes elemei), és amelyek a szummatív értékelésben hibának számítanának.

Milyen a jó visszajelzés? (Nicol–MacfarlaneDick 2006):
 – világosan megadja a jó teljesítmény jellemzőit (célok, követelmények, elvárt szintek);
 – elősegíti a tanulók önértékelését;
 – megfelelő információkkal szolgál a tanulóknak saját tanulásukról;
 – bátorítja a tanár és a tanulók közötti, a tanulással kapcsolatos párbeszédet;
 – erősíti a tanulási motivációt és a tanulók önértékelését;
 – lehetőséget ad a meglévő és az elvárt teljesítmény közötti szakadék csökkentésére;
 – információt ad a tanárnak saját tanítási módszerei formálásához.

A formatív értékelés egyik lehetséges eszköze a természettudományos nevelésben is jól alkalmaz
ható készségfejlődési táblázat (rubric), amely egy bizonyos fejlesztendő készség adott tanulói fel
adathoz, tevékenységhez illesztett fejlődési indikátorait írja le. Az indikátorok a tanulói produktumok 
és/vagy a foglalkozás során végzett megfigyelések alapján azonosíthatók. 
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1. táblázat: Értékelő táblázat a kutatási készségek formatív értékeléséhez (minta)
KEZDŐ FEJLŐDŐ MEGSZILÁRDULÓ BŐVÜLŐ

Kutatási kérdések 
felvetése

Megvitat néhány kér
dést, és felismeri, hogy 
melyik tesztelhető.

Meglévő tudása alapján 
felvet valamilyen tesz
telhető kérdést.

Felvet valamilyen tesz
telhető kérdést, és azzal 
kapcsolatban hipotézist 
fogalmaz meg.

Felvet valamilyen 
tesztelhető kérdést, 
hipotézist alkot, és el 
tudja magyarázni, hogy 
milyen értékeket kell 
keresnünk a hipotézis 
alátámasztásához, illet
ve megcáfolásához.

Hipotézistesztelő 
kísérlet megtervezése, 
kivitelezése

Elkezdi a tesztelést, 
beállít valamilyen füg
getlen változót. 

Beállít valamilyen 
független változót, 
elkezdi a függő változó 
mérését.

Kiválaszt egy független 
változót, annak külön
böző értékeinél méri a 
függő változót.

Kivitelezi a megterve
zett kísérletet, változtat
ja a független változót, 
eközben feljegyzi a 
függő változók értékeit, 
több (3) mérést végez.

Kommunikáció Leírja, hogy mit csinált 
az ötlet tesztelése 
érdekében.

Leírja, hogy mi volt a 
kísérlet célja, és bemu
tatja az eredményeket.

Bemutatja és elma
gyarázza az ötleteit és 
eredményeit, valamint 
a kísérlet pontossága 
érdekében tett lépéseit.

Elmagyarázza a kísérlet 
célját, bemutatja az 
eredményeket és azok 
megbízhatóságát, 
javaslatot tesz a kísérlet 
továbbfejlesztésére.
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5. TUDÁSTRANSZFER

A hazai neveléstudományi vizsgálatok már az ezredforduló idején mérésekkel is igazolták, hogy a 
tanulók által az iskolapadban megszerzett tudás más kontextusokban, életszerű problémák megol
dásában nehezen alkalmazható (Csapó et al. 2002). Ennek egyik oka a túlzsúfolt tananyag, amely 
a tömegoktatásban alkalmazott frontális tanítási módszerekkel párosulva nehezíti a mélyebb és ru
galmasabb tudás megszerzését. A megértés segítésének, a tudástranszfernek vannak általánosan 
alkalmazható pszichológiai törvényszerűségei és széles körben használható módszerei. Az iskolai 
oktatás sajátos keretei között is törekedni kell az ismeretközvetítés és a képességek fejlesztésének 
összekapcsolására, a gondolkodás fejlesztésére.

5.1. A természettudományos tudás társadalmi érvényessége

Ahogy a tudományos kutatás céljai, eszközei és társadalmi támogatása, úgy a természettudományos 
nevelés is alkalmazkodik az ipari társadalmakat követő posztindusztriális kor megváltozott környeze
téhez. Ez a „tudomány utáni (post-scientific)” társadalom mindenekelőtt az innováción alapul, meg
követeli az egyének, társadalmak és kultúrák mélyebb megértését, a kreativitást, de nem nélkülöz
heti a döntések tudományos megalapozottságát sem (Hill 2008). A tudományos elméletek korlátlan 
érvényessége és az azon alapuló technológiák mindenhatósága a társadalom szintjén megrendült, 
elvesztette kizárólagosságát. A természettudományos nevelés korábbi, diszciplináris megalapozott
sága mellé egyre inkább be kellett illeszteni a társadalom és a technológia több szempontú megköze
lítéseit. Az ezredforduló STSirányzata a tudomány, technológia, társadalom összefüggésrendszerét 
vizsgálta, ma a STEMirányzatban a mérnöki tudományok és a matematika kap helyet, de egy lépés
sel tovább, a STEAMtípusú programokban már a művészet is megjelenik. A különféle mozaikszavak
ból kirakott képben világosan felismerhető a tudomány emberi arca (humanistic science), amelyen a 
tények és a logika mellett a kritika és az érzelmek vonásait is felfedezhetjük. 

5.2. A természettudományos tudás alkalmazásának kontextusai

A formális tanulás során legtöbbször csak egyféle, jellemzően diszciplináris összefüggésrendszer
ben ismerkednek meg a tanulók az új fogalmakkal, modellekkel. Legtöbbször ebben a kontextus
ban történik a tudásuk értékelése is, így az előhívás is könnyebben megy. A realisztikus, életszerű 
problémák vizsgálata új kontextusokban igényli a meglévő tudás alkalmazását, illetve a szükséges 
kiegészítést. Ez fokozza a tudás adaptivitását, egyben erősíti a tanulási motivációt is. A kutatás  
vagy problémaalapú tanulás során – ahogy pl. a PISAmérésekben is – gyakran jelenik meg egy 
szélesebb kontextus.
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2. táblázat: A PISA-vizsgálat kontextusai (2015)
TERÜLET / SZINT SZEMÉLYES HELYI / NEMZETI GLOBÁLIS
Egészség Egészségmegőrzés, balese

tek, táplálkozás.
Betegségmegelőzés, járvány
ügy, élelmezés, közegészség
ügy.

Fertőző betegségek,  
járványok.

Természeti erőforrások Az egyén anyag és  
energiafogyasztása.

Népességmegőrzés, élet
minőség, biztonság, élelmi
szerellátás és biztonság, 
energiaellátás.

Megújuló és nem megújuló 
természeti rendszerek, népes
ségnövekedés, fajmegőrzés.

Környezeti minőség Aktív környezettudatosság 
az anyagok és eszközök 
használatában és ártalmatlaní
tásában.

Népességelosztás, 
hulladékelhelyezés,
környezeti hatások.

Biodiverzitás, ökológiai  
fenntarthatóság, környezet
szennyezés ellenőrzése, 
talajképződés és pusztulás.

Veszélyek Természeti és emberi szem
pontok alkalmazása a lakás
fenntartás kérdéseiben.

Gyors változások (földrengés, 
időjárási veszélyek), lassú 
változások (erózió, üledékkép
ződés), kockázatértékelés.

Éghajlatváltozás, modern 
háborúk.

Tudomány és technológia Tudományos szempontok al
kalmazása a hobbi, a sze mélyi 
technológia választása, a spor
tolás és a zenélés területén.

Új anyagok, eszközök és folya
matok, genetikai módosítás, 
egészségügyi technológiák, 
közlekedés és szállítás.

Veszélyeztetett fajok vizsgála
ta, űrkutatás, a világegyetem 
eredetének és felépítésének 
kutatása.
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