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A kutatás alapú tanulás európai mozgalmai
Ajánlások

•

a megújulás segítése európai, nemzeti,
regionális és helyi szinten

•

új pedagógiai módszerek: kutatás alapú,
probléma alapú tanulás

•

a lányok részvételének növelése a
természettudományok művelésében

•

a települések és a helyi közösség
részvétele a természettudományos
nevelés megújításában

•

nemzeti és európai szintű intézkedések
közötti összhang növelése

Részvételünk két európai projektben

A kutatás alapú tanulás fogalma
• Definíció szerint a kutatás (’inquiry’) a
következőket jelenti: a problémák
beazonosításának tudatos folyamata,
kísérletek kritikai szemlélése, alternatívák
megkülönböztetése, vizsgálatok
megtervezése, sejtések megvizsgálása,
információkeresés, modellek felépítése,
vita a társakkal és koherens érvelés
kialakítása. (Linn, Davis és Bell, 2004)

Az eredmények közlése
Érvelés, grafikai
megjelenítés

Az eredmények értelmezése
Az érvényesség vizsgálata,
kritikai reflexió, elméletalkotás

Az eredmények dokumentálása
Sejtések megfogalmazása,
összevetése, osztályozása és
azonosítása

Probléma diagnosztizálása
Hipotézisek megfogalmazása
Információ-keresés

Vizsgálat megtervezése
Hipotézisek megfogalmazása
Változók beazonosítása

Vizsgálat kivitelezése
A változók szisztematikus
megfigyelése, kontrollja és
adatrögzítés

1. ábra A kutatás alapú tanulás ciklusa
„Érdemes megfigyelnünk, hogy az 1. ábrán bemutatott ciklus a hagyományosnak nevezett
természettudományi oktatás esetén is követhető. Ugyanezek a lépések felvállalhatók bármely
tradicionális tankönyv felépítéseként is. Miben rejlik tehát a különbség a hagyományos és a
felfedezésen alapuló megközelítésmód között?” (Csíkos, 2010, 9. o.)

A kutatás alapú tanulás típusai
• Két szélsőséges lehetőség:
– teljesen irányított tanítási-tanulási
folyamat
– teljesen szabad (irányítatlan) tanításitanulási folyamat

• A kutatás alapú tanulás – definíció
szerint – legalább részben
irányítatlan tanulási-tanítási
folyamatot feltételez

„Inquiry level” a tanórákon (Walker, 2007)
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A kutatás alapú tanulás készségeinek
fejlesztése és értékelése
„Wenning-fázisok”
A vizsgálandó probléma
beazonosítása
Hipotézis megalkotása
Kísérlet tervezése a hipotézis
ellenőrzésére

„Fradd-fázisok”
Kérdezés
Tervezés

Tudományos kísérlet végzése

Implementáció

Adatgyűjtés, adatok rendszerezése
és precíz elemzése

Következtetés

Számolás és statisztikai
módszerek alkalmazása az
adatokon, hogy következtetésre
jussunk, és azt alátámasszuk
-

Beszámoló

Alkalmazás

Hogyan értékeljük a problémaalapú
tanulással megszerzett tudást?

• Helyes válaszok aránya: 66,73% (OECD-átlag),
71,69% (magyar eredmény)

Helyes válaszok aránya: 35,57 % (OECD-átlag),
27,19% (magyar eredmény)

A fejlesztés eszközei
• A PRIMAS projekt honlapján számos
feladat és foglalkozásterv elérhető
• Vajon elegendő-e a felhasznált feladatok
jellegének megváltoztatása? (Nem.)
Feladat

Alkalmazott módszer
„Hagyományos”

„Kutatás alapú”

„Hagyományos”

[ez ismerős]

?

„Kutatás alapú”

?

OK

Milyen gyümölcsöt nem szabad kocsonyába
tenni?

Némely gyümölcs fehérjebontó enzimet tartalmaz. Az ilyen
gyümölcsök fogyasztása nagyon egészséges, mert a bennük lévő
fehérjebontó enzimek segítik az emésztést. Ezek az enzimek azonban
Irányított
elbontják
annak kutatás
az ételnek a fehérjetartalmát is, amelybe beletesszük.
Vizsgáljuk meg néhány gyümölcs hatását a fehérjékre!
I. Probléma: Melyik gyümölcs bontja le a zselatint?
Feladat: Tervezz meg és hajts végre egy kísérletet a megadott
anyagok, eszközök segítségével!
II. Anyagok, eszközök: zselatinpor, víz, gyümölcsök (kivi, alma,
ananász, szőlő, meggy), főzőpoharak, Petri-csészék, kés, kanál,
villanyrezsó, hűtőszekrény
III. Kísérlet tervezése:
…………………………………………………………………………
……………………………………………………
IV. Kísérlet kivitelezése:
…………………………………………………………………………
……………………………………………………
V. Megfigyelések:
…………………………………………………………………………
……………………………………………………
VI. Következtetések levonása:
…………………………………………………………………………
……………………………………………………

Rejtély a konyhában
Anya meséli a lányának:
Anya: Délután kaptam a nagymamától levelet, beszámolt az
ünnepekről.
Képzeld! Mesélte, hogy nagyon megörült, mert kapott
friss gyümölcsöket a piacon. Így hozzáfogott almás,
barackos, ananászos, meg körtés piskótaszeletet sütni,
azzal a tortazselével, amit a múltkor tőlünk kapott.
Lány: Milyen sütit?
Anya: Nem emlékszel, pedig a múltkor együtt készítettük?
Sütöttünk egy piskótát, felszeleteltük, és mindegyik
szeletre más gyümölcsöt tettünk. Ezután pedig
ráöntöttük a felmelegített tortazselét kihűlés után.
Lány: Ja, igen, tudom már. Utána meg betettük a
hűtőszekrénybe megdermedni, és már készen is volt.
Anya: Pontosan. Azt írja a nagymama, hogy mindent pontosan
úgy csinált, ahogyan azt mi a receptben leírtuk, de nem
sikerült teljesen. Szerinte, lehet, hogy lejárt a tortazselé
szavatossági ideje, mert némely szeleten alvadás után
felengedett a zselé.
Lány: Megnézem a tortazselé csomagolópapírját, hogy ez-e a
baj.
Lány: Még fél évig jó…
Anya: Akkor nem tudom, mi lehetett a Nyitott
gond? kutatás
Segíts nekik! Mi lehetett a baj?
Tervezz meg egy kísérletet, és nyomozd ki a kudarc okát!
Jegyzőkönyvedet a következő szempontok szerint töltsd ki:
Hipotézis, kísérlet tervezése, kísérlet kivitelezése,
megfigyelések, következtetések levonása, hipotézis
igazolása vagy elvetése

Hogyan segíthetik a tankönyvek a
kutatás alapú tanulás készségeinek
fejlesztését és értékelését?
• A készségek, képességek fejlődésének
ideje: időtartam és időzítés
• A készségek, képességek fejlődésének
tartalomhoz kötöttsége
– A digitális tankönyvek a választás,
differenciálás (adaptivitás) és
multimodalitás lehetőségét nyújtják

• „Deliberate practice”, a játékkal és
munkával szemben

Hogyan NEM segítenék a tankönyvek a
kutatás alapú tanulás készségeinek
fejlesztését és értékelését?
1. Sorold fel a kutatás alapú tanulás készségeit! (6 pont)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Melyik kutatási készség NEM szerepel a Rocard-jelentésben? (2 pont)
…………………………………………………………………………………….
3. Hogyan nevezzük azt a kísérleti típust, amelyben két független tényezőt
manipulálunk egyszerre? (2 pont)
……………………………………………………………………………….........

„Léteznek az idősebbek, akik tanítják az
ifjakat, de az idősebbek hajlamosak arra,
hogy azt a világot közvetítsék tanulóik felé,
melyben maguk is felnövekedtek.”
(Szent-Györgyi Albert)

Köszönöm a figyelmet!

