Fejlesszünk
együtt!

A természettudományos
oktatás megújítása
a szakgimnáziumokban

Kedves Kollégák !

Ez a kiadvány azért készült, hogy bátorítsa és támogassa azokat a pedagógusokat, akik ebben a tanévben
elsőként találkoznak azzal a feladattal, hogy a korábbi
természettudományos szaktárgyuk helyett komplex
természettudományt tanítsanak a szakgimnáziumok
kilencedik évfolyamán. Az olvasók tájékoztatást kapnak a tantárgy bevezetésével kapcsolatos oktatáspolitikai szándékról, a hozzá kapcsolódó szakmai fejlesztés környezetéről és annak legfontosabb lépéseiről,
és megismerhetik néhány, különböző természettudományi szakos, Rátz Tanár Úr Életműdíjjal elismert neves
kolléga gondolatait az új tantárgyban rejlő kihívásokról
és lehetőségekről.

Szakképzési rendszerünk megújulásának folyamatában a
2016/2017-es tanévben fontos szerkezeti és tartalmi változások
léptek életbe. A szakközépiskolák szakgimnáziumokká alakulásával együtt járt a képzési tartalom megváltozása. Kilencedik
évfolyamon megjelent egy új tantárgy, a komplex természettudomány. Ez a tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos
ismereteket (azaz a Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségi területét, illetve a Földünk – környezetünk műveltségi
terület természetföldrajzi részét) jelenségek köré építve tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. A tantárgy bevezetésének támogatása céljából
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Köznevelésért Felelős Államtitkársága
kezdeményezte, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szakmai vezetésével
valósuljon meg egy közös fejlesztés, amely egyszerre nyújt szakmai-módszertani segítséget az új tantárgyat tanító pedagógusoknak, és alkot víziót a természettudományi
oktatás stratégiai fejlesztésének irányairól és módszereiről.
A természettudományos oktatással kapcsolatos nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy
a tanulókat azok a problémák érdeklik leginkább, amelyek a mindennapi, közvetlen
tapasztalataikra reflektálnak, és amelyek az esetek többségében komplex kérdéseket,
jelenségeket érintenek. Fontos, hogy az egyes tantárgyak ne elszigetelten foglalkozzanak a természeti jelenségek értelmezésével. Ugyanakkor az egyes természeti jelenségek,
műszaki megoldások, technológiák megismerése, a természettudományos műveltség
készségeinek fejlesztése nem nélkülözheti a természettudományi diszciplínák adatok
elemzésére és számszerű modellek alkotására épülő módszereit.
A Fejlesszünk együtt! programot a Magyar Tudományos Akadémia, több felsőoktatási intézmény (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eszterházy Károly
Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központja,Szegedi Tudományegyetem) és szakmai szervezet (Bolyai János Matematikai Társulat, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Nemzeti Pedagógus Kar), illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatja. Megvalósításában részt vesznek
az OFI kutatói és fejlesztői, valamint a feladat kivitelezésében érintett pedagógusok is.
A program szervesen illeszkedik ahhoz a kormányzati szándékhoz, amely szerint az
ország versenyképességének javítása érdekében szükség van a műszaki és természettudományos műveltség fejlesztésére, ezeknek a pályáknak a vonzóvá tételére, valamint
– összefüggésben az Európai Unió ajánlásaival – a képzés korszerűsítésére.
A komplex természettudomány tantárgy eredményes oktatása akkor lesz sikeres, ha
abban minden érintett szereplő nyitottan, az együttműködés és a fejlődés szándékával
vesz részt. Ehhez kívánok a program valamennyi résztvevőjének sok sikert.
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Fejlesszünk együtt komplex

természettudományos tantárgyat !
A szakképzési rendszer megújulásának egyik kiemelt célja a gyakorlati képzés erősítése. Ennek következtében a szakgimnáziumokban mind a szakmai elméleti, mind a közismereti tárgyak
óraszámában jelentős változások történtek. Húsz százalékkal
kevesebb időkeret áll rendelkezésre a közismereti tartalmak elsajátítására, és a korábbi négy természettudományos tantárgy – a
biológia, fizika, földrajz és kémia – helyett a jelenleg érvényes kerettanterv szerint 10.
évfolyamtól csupán egy, az ágazatnak megfelelő természettudományos tantárgyat tanulnak a szakgimnáziumi diákok. A természettudományos műveltség fejlesztésére a
kilencedik évfolyamon a komplex természettudomány tantárgy heti három órában ad
lehetőséget.
Ez a helyzet komoly kihívás elé állít pedagógust és fejlesztőt egyaránt. A szakmai viták,
elképzelések közös nevezője mindenképp az, hogy az új helyzetben biztosan nem lehet
a régi módon tanítani és tanulni.
Az oktatás tartalmát a Nat, a kerettantervek és a tankönyvek határozzák meg. Az azonban, hogy mi történik az osztályteremben, és hogyan tanulnak a diákok, elsősorban a
pedagógusokon múlik. A szakgimnáziumokban tanító természettudományi (biológia,
fizika, földrajz, kémia) szakos pedagógusokat felkészületlenül érte az augusztus végén
megjelenő szakgimnáziumi kerettanterv. Közülük azoknak a kollégáknak, akik azt a
feladatot kapták, hogy komplex természettudomány tantárgyat tanítsanak, minden korábbinál nagyobb feladatot kell megoldaniuk.
Mivel az EMMI nem akarta magára hagyni az érintett pedagógusokat, a tartalomfejlesztésben és pedagógus-támogatásban egyaránt tapasztalattal rendelkező Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet bízta meg a komplex természettudomány tantárgy bevezetésének támogatásával és annak a fejlesztésnek a koordinálásával, aminek a célja egy
olyan tananyagstruktúra kialakítása, amely eredményesen tud hozzájárulni a természettudományos műveltség fejlesztéséhez.
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Az alapvető természeti jelenségek ismerete, a természeti jelenségek közötti kapcsolatok megértése és az „élet nagy dolgai”-ban
való eligazodás mindenki számára fontos. De milyen tartalmakat kell ismernie egy természettudományosan művelt
fiatalnak? Milyen készségekkel kell rendelkeznie a természettudományosan művelt felnőttnek? Ezek nem
megkerülhető kérdések. A szakmai konszenzuson
alapuló válaszok megtalálása azonban időigényes és
fáradságos folyamat.

l ex
t komp
zet ter mé s
á n y?
tudom

Miér

Az új tantárgy elnevezésében a komplex szó arra utal,
hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a természettel
foglalkozó tantárgyat nem diszciplinárisan, az egyes
szaktudományoknak megfelelő logika mentén, hanem a
természeti jelenségekből kiindulva dolgozzuk fel. Valójában tehát nem a természettudomány, hanem az új tantárgy a komplex.
Az sem véletlen, hogy az általános iskolai és a korábbi szakiskolai (ma szakközépiskolai) természetismeret tantárgy helyett itt természettudományról beszélünk. Vagyis az
új tantárgy a természet ismeretére építve a természettudományos gondolkodást kívánja
fejleszteni.
A tantárgy elnevezésének tehát két fontos üzenete van: 1. jelenségekből kiindulva és 2.
a természettudományos megismerés logikája mentén szükséges szervezni a tanulást,
feldolgozni a tananyagot.
Milyen jelenségekkel foglalkozzunk?
A természettudományos gondolkodás elsajátításához, készség szinten történő alkalmazásához olyan jelenségekkel érdemes foglalkozni, amelyek érdekesek a 14–16 éves
kamaszok számára, amelyeket könnyen meg tudnak figyelni, vagy van velük kapcsolatban tapasztalatuk, és amelyek magyarázatához rendelkeznek megfelelő természettudományos ismeretekkel. (Külön probléma, hogy a fiúk és
a lányok nem feltétlenül ugyanazon jelenségek iránt érdeklődnek.)
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Ennek szerencsére elég jól ismert algoritmusa van.
A jelenségközpontú tananyag-feldolgozás során
a
következetesen kell alkalmazni ezt az algoritmust,
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tapasztalatok
rögzítése, a tapasztalatok magyarázata, kérs
á
dolkod
dések megfogalmazása, a tanultak alkalmazása egyszerű és
összetett problémák megoldása során.
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Hogyan szervezzük a tanulást?
A tanulásszervezés egyik alappillére egy tanuláselméleti, a másik pedig a természettudományos megismerésre vonatkozó paradigma. Az első szerint a tanulás akkor
eredményes, ha a tanulók aktívan, sőt interakcióban valósítják meg. A komplex természettudomány tantárgy feldolgozása során tehát a tanulók által ismert természeti
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jelenségek elemzése történik. A tanulás célja azonban elsődlegesen nem az ismeretek
elsajátítása, sokkal inkább a meglévő tudás rendszerezése és kiegészítése, a természettudományos gondolkodás fejlesztése, az alapvető szakkifejezések megértése és aktív
használata.
Hogyan fejlesszünk együtt?

Az OFI-ban dolgozó kutatók, fejlesztők és tankönyvszerkesztők tisztában vannak azzal, hogy egy új tantárgy rendszerszintű bevezetése sok körültekintést kívánó, hosszú
folyamat. A fejlesztés csak akkor lehet eredményes, ha a hazai és nemzetközi tapasztalatok ismeretében – az elméleti és gyakorlati szakemberekből álló teamekben – kidolgozott elméleti megközelítéseket, tartalmi és módszertani javaslatokat a gyakorlati
szakemberek kipróbálják és véleményezik. Az ő tapasztalataik alapján alakulhat ki az
oktatás tartalma és módszerei is.
A fejlesztés egyrészt a 2016/17-es tanévben megvalósuló komplex természettudomány
tantárgy tanításának támogatására irányul. Ennek keretében az OFI megfogalmazott 22 téma-ajánlást, amelyekhez folyamatosan – a Nemzeti Köznevelési Portálon
(www.nkp.hu) elérhető – eszközcsomagot készít. A pedagógusokat az OFI saját honlapján (www.ofi.hu) keresztül és hírlevélben is folyamatosan tájékoztatja a fejlesztés
eredményeiről. Novembertől fórumot is működtet a témában a Nemzeti Köznevelési
Portálon és megkezdi a természettudományi szakos szaktanácsadók tájékoztatását is.

E ddigi eredmények

1. A pedagógusok tájékoztatása a programról
a. „road show” – 10 helyszín, 460 fő – közülük 300-an kérnek folyamatos tájékoztatást. 45-en jelentkeztek közreműködőnek, közülük 24-en vállalnának konkrét
feladatot is.
b. szakmai műhely (a győri Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében) – 2 helyszín (Győr és Tatabánya), 14 fő
c. A Digitális Oktatási Napok konferencia programjában is megjelenik a Fejlesszünk együtt! program.
2. 14 eszközcsomag már elkészült, az év végéig mind a 22 elérhető lesz.
3. Közel 500 szakgimnáziumi pedagógus töltötte ki az attitűdvizsgálati kérdőívet.
Az adatok feldolgozása folyamatban van.
4. Háttértanulmány a természettudományos oktatás nemzetközi tapasztalatairól.
5. Megalakult a tananyagfejlesztő munkacsoport, elkezdődött a fejlesztési koncepció
kidolgozása.
dr. Szabó Mária
a fejlesztés vezetője

A fejlesztés másik eleme a komplex természettudomány tantárgy tartalmának és módszereinek a finomítása. Gyakorló pedagógusok közreműködésével tervezzük kialakítani a diákok érdeklődéséhez, a különböző szakgimnáziumok arculatához és adottságaihoz a jelenleginél jobban illeszkedő tananyagstruktúrát, a megvalósítást támogató
módszertani ötlettárat és akkreditált pedagógus-továbbképzést. A fejlesztést a tantárgy tanításának helyzetét és a pedagógusok attitűdjét elemző kutatás is kíséri.
A fejlesztés mindkét eleme csak akkor lehet eredményes, ha a fejlesztők és a pedagógusok között valódi szakmai párbeszéd alapján valósul meg, közös célunk: a természettudományos műveltség fejlesztése érdekében.
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Honlapunkon (www.ofi.hu) hamarosan megjelenik
az a felhívás, amellyel a pedagógusok bekapcsolódhatnak a módszertani fejlesztésbe. A leginkább vállalkozó
kedvű pedagógusok az intézet ösztöndíjasaként vehetnek
részt a munkában.
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Kedves Kolléganők, Kollégák !

Eredeti végzettségem szerint kémia–fizika szakos középiskolai tanár vagyok, 1979-től 2007-ig igazgatóként szolgáltam a debreceni Vegyipari Szakközépiskolát. Ebben a periódusban
több olyan fejlesztést valósítottunk meg a kollégáimmal, amelyek mind
tartalmi, mind iskolaszervezési szempontból megújítottak egy korábbi
képzési szerkezetet és tantárgyi tartalmakat. Ezek közül kiemelhető az
iskolarendszerű technikusképzés új rendszerének bevezetése 1985-től,
az ún. „világbanki modell” szerinti szakközépiskola programjának kimunkálása és 1993-tól történő megjelenítése a képzési kínálatban, stb.
Kémiai szakmódszertant/tantárgypedagógiát oktattam a Debreceni
Egyetemen; egykori, elkötelezett tanárjelöltjeim ma az ország számos
pontján tanítják a kémiát (és szakpárosításuk szerint fizikát, biológiát,
matematikát vagy éppen idegen nyelvet), emellett közreműködhettem
a tanártovábbképzés folyamatában is.
A komplex természettudomány tantárgy megjelenését és bevezetését illetően emlékeztetnék arra, hogy
• e z az intézkedés nem „gyökértelen” a hazai középiskolai oktatásban:
az 1970-es évtizedben az MTA tudományos hátterével komoly fejlesztő
műhelymunka folyt, országosan jegyzett középiskolai tanárok bevonásával; a gimnáziumokban ki is próbáltak új, integrált tantárgyakat, ám
a végleges bevezetésükre nem került sor,
• s zámos külföldi oktatási rendszerben napjainkban is megjelenik a tantervekben/curriculumokban a természet jelenségeinek integrált közvetítése, feldolgozása.
A szakgimnáziumok létrejöttével, átstrukturált természettudományos tantárgyi
rendszerével kapcsolatos aggályok és ellenvélemények közül azokat, amelyek szakmai,
pedagógiai szempontból megalapozottak, elfogadom és magam is képviselem. Jogkövető szakemberként ezen a helyen mégis azokat a tényezőket sorolom fel, amelyek
alapot jelenthetnek ahhoz, hogy tanár és diák számára egyaránt sikerek és ne kudarcok
kísérjék a bevezetés folyamatát. Így:

• a z oktatás rendszerszintű fejlesztését mindig is a bizonyítottan hatékony, organikus fejlődés eredményeként létrejött új elemek megjelenése, új kihívások teljesítése szolgálta, szolgálja;
• a főiskolai, egyetemi pedagógusképzés előző éveiben, évtizedeiben is
megismerkedtek a tanárjelöltek az ún. „külső koncentráció” alkalmazási követelményével, ami a különböző diszciplínák ismeretelemei
valós összefüggéseinek felismertetésére, bemutatására irányult – a jelenlegi komplex természettudományos tantárgy a természeti jelenségek
tekintetében ezt emeli magasabb szintre;
• ez az igazán új feladat érdemi együttműködést indukálhat az iskolák kisebb szervezeti egységeiben, a természettudományos szaktárgyi munkaközösségek tervező, elemző-értékelő munkájában, a helyi
„módszertani kosár” létrehozásában;
• a tanulókísérletek megvalósítását biztosító szaktantermek, természettudományos laborok megfelelő infrastrukturális feltételeket kínálhatnak a természeti jelenségek élményszerű vizsgálatához, elemzéséhez –
a tanulási kompetenciák fejlesztéséhez;
• a z IKT alkalmazása, a digitális tanítás/tanulás megvalósítása korábban
soha nem látott tanulásvezetési eljárások alkalmazását kínálja a szaktanárok számára;
• a z utóbbi években hazánkban is egyre inkább terjedő projektpedagógia – a lényegéből adódó módon! – igazán érdemi módszertani lehetőségeket biztosíthat a természeti jelenségek tanulói aktivitásra épülő
vizsgálatához.
Természetesen további megfontolások is tehetők, ám befejezésként a – bizonyára sokak
által ismert – McKinsey-jelentés végkicsengését, lényegi üzenetét szeretném kiemelni,
annál is inkább, hogy azzal – a fentiekkel összhangban – egybeesnek személyes
tapasztalataim és hitvallásom is: „A pedagógus számít”.
Igen: a magas szintű szakmai, pedagógiai kultúrával rendelkező, a tanítványai és iskolája iránt elkötelezett, megújulásra is képes pedagógus! Az igazi TTK-s!
Debrecen, 2016. október 9.

dr. C s. Nagy Gábor
címzetes igazgató
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Értsd ! C sináld ! Szeresd !

Dr. Szalainé Tóth Tünde vagyok, 1986-óta a veszprémi
Lovassy László Gimnázium biológia és kémia tanára.
A Lovassyban eltöltött harminc év alatt sikerült összehangolni magamban a diákok nagy többsége szerint érdekes és hasznos biológiaórákat tartó tanárt a
tehetségesek kibontakoztatását és felvételire való felkészítését végző
pedagógussal. Az eredményes tanórai foglalkozások mellett nagy gondot fordítok a tehetséggondozásra. Tanítványaim sikerrel szerepeltek
a különféle tanulmányi versenyeken. Az Arany János Tehetséggondozó
Program komplex természettudományos versenyének kitalálója és országos koordinátora is vagyok. Szaktanácsadóként segítem kollégáim
munkáját és a Nemzeti Pedagógus Kar Ember és természet tagozatának
az elnöke is vagyok. Így, bár én gimnáziumban tanítok, találkozom szakgimnáziumban tanító kollégáimmal, s tudok a nehézségeikről.
Egy természettudományos tantárgyakat oktató tanárnak napjainkban, amikor a Z- és
lassan már az alfa-generációnak, az ún. „digitális bennszülötteknek” kell átadni a felhalmozódó szaktudományos ismereteket, számos nehézséggel kell szembenéznie.
Egészen másképp kell megtanítani a természettudományokat azoknak, akik ezeket
hivatásul választják a jövőben, mint azoknak, akiket a mindennapi életben segítenek
eligazodni a fizikai, kémiai, biológiai alapismeretek. A mai fiatalok, ha nem tudják,
mire jó a természettudomány, nem foglalkoznak vele. Meg kell ismertetni velük azt,
hogy az élet mely területén hasznosíthatják az iskolában megszerzett tudást, például
mit csinál egy biológus, miért kellenek biológiai ismeretek egy leendő szülőnek, egy
háziasszonynak…
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: Életmű szilánk
Németh László irodalmi Köny vkiadó,
ép
Mag vető és Sz
.
Budapest, 1989

Azt nem látom tisztán, hogyan tudná egyetlen tanár tanítani mind a négyféle tudományterületet. Amíg a tanárképzésben nem lesz lehetőség a természettudomány szakos szakemberek képzésére, addig legalább hatékony továbbképzéseket kellene szervezni. Mert az lenne az ideális, ha az egyes természettudományi tantárgyakat „az
egész természetmagyarázat részeként” tanítanánk. De addig is megoldás lehetne, ha
bizonyos témaköröknél egyszerre két tanár tartaná az órát. Ez azért hitelesebb lenne a
diákok előtt, mintha egy adott témában bizonytalan tanár próbálna megértetni, megmagyarázni valamit.
A természettudományt én mindenképen „ismeretterjesztő módon” tanítanám. Arra
fektetném a hangsúlyt, ami a mindennapi életben történő eligazodáshoz szükséges,
vagyis a háztartásokban, a kiskertekben, a természetjárás során, a gyermeknevelésben
stb. hasznosítható ismereteket dolgoznám fel a diákjaimmal.

Németh László, az orvosból lett író és pedagógus, zseniális módon érzett rá arra, hogyan is kell a természettudományt tanítani:
„Tanításunk legyen gyakorlati. Magyarázza a technikát, a hasznot, amit az egyes felfedezések az emberiségnek jelentenek. Másrészt fejlesszen ki bizonyos technikai készségeket. A tanuló ne csak nézze a kísérleteket, hanem végezze maga is, kerüljön közelebb az
anyaghoz, érezze meg tulajdon ujjaival szellem és anyag összekapcsolódásának örömét.”

Ha van olyan tantárgy, amiben nagy szerepe lehetne az IKT-eszközöknek, az a komplex természettudomány. A webes adatbázisok, eszközök komoly lehetőséget adnak arra,
hogy a tudományos gondolkodást, személetet fejlesszék. Önálló, otthoni kutatásra késztetném a diákokat megadott szempontok alapján, de a tanítási órán is lehetőséget teremtenék az internet használatára, dolgoznánk digitális táblán, okostelefonon, tableten.
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A természettudomány módszereit közös mérések, kísérletezések, megfigyelések során ismertetném meg diákjaimmal, és együtt alkotnánk egyszerű modelleket. Mindezek
során csoportokban dolgoznának, alkotnának. Az iskolában elvégzett vizsgálódások mellett megbeszélnénk
otthonról hozott példákat: lázmérés, újszülött kistestvér testtömegének napi mérése, kutyák, macskák viselkedése. Felhasználnék animációkat, filmrészleteket a
szemléltetéshez. A filmeket megtekintve egymásnak magyaráznák
el a látottakat. Áltudományos cikkeket olvasnánk fel, s vitatkoznának róluk, érvelnének ellene, mellette. Lehetőség szerint elvinném a diákjaimat egy laborlátogatásra, egy
egyetemre, egy kutatóintézetbe, egy orvosbiológiai laboratóriumba. A személyes látogatás, tapasztalat nyomán életközelivé, szerethetőbbé válna a természettudomány.
A kerettanterv Formák és arányok tematikai egységhez érve
a változatos élővilággal ismerkednénk. A fő kérdés: Miért
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A Halmazok (Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások,
az időjárás elemei) témakör tárgyalásakor biztosan elvinném
egy terepgyakorlatra, tanulmányi kirándulásra a tanítványaimat.
Méréseket végeznénk egy erdőben és egy mezőn; megtapasztalnánk,
hogy az időjárási körülményekre hogyan reagálnak az élőlények. Mindezt összekötnénk otthon, kiskertekben tapasztaltakkal.

Mindezek csak apróbb módszertani ötletek a komplex természettudomány tanításához. Menet közben alakulnak ki majd a jobbnál jobb módszerek. Az a fontos, hogy a
szaktanárok merjenek a tanári szabadsággal élni. S merjenek minét több, újszerű, modern segédeszközt felhasználni a munkájuk során. Segítséget nyújtanak ehhez az OFI
(Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) által fenntartott Nemzeti Köznevelési Portálon
folyamatosan bővülő tanári „eszközcsomagok”, melyek nemcsak az egyes témakörök
feldolgozásához adnak ötleteket, hanem képeket, videókat, feladatokat is találnak itt a
pedagógusok és megtanulható szövegeket a diákok. Az is szükséges a sikeres oktatáshoz, hogy „komplex” természettudományt tanítsunk, vagyis minden biológia tárgyú
tematikai egységnél keressük a kapcsolatot, az összefüggéseket a biológia és a fizika,
kémia, természetföldrajz között.
A komplex természettudomány tantárgy célja, hogy a szakgimnáziumban tanulók a
természet alapvető jelenségeivel, összefüggéseivel kapcsolatban tájékozott állampolgárokként hagyják el az iskolát. Ne az érettségire történő felkészülés lehetőségét keressék
a szaktanárok ebben a tantárgyban, ennek nem ez a funkciója.
Összegezve: a tantárgy oktatásában a következőre törekednék: „Értsd! Csináld!
Szeresd!” Vagyis tanítsuk úgy a diákjainkat, hogy megértsék a természeti jelenségeket,
rájöjjenek az összefüggésekre, arra, hogy ők is a természet részei, s ennek megfelelően kell élniük! Úgy kell eljutni a megértéshez, hogy közben maguk tevékenykednek.
Az önálló tapasztalatszerzést lehetőség szerint minél több esetben tegyük lehetővé! S ha
mindezt sikerül megvalósítani, akkor a diákjaink szeretni fogják a természettudományokat, s újra visszatér a természetes gyermekkori kíváncsiságuk. Ettől aztán a jövőben
lesz igényük az újabb, önálló ismeretszerzésre, és egészségtudatos, környezettudatos
felnőttekké válnak.
dr. Szalainé Tóth Tünde
biológiatanár

Az ember szervezetével és egészségével foglalkozó témaköröket, amit csak lehet, vizsgálódások, kísérletek, gyakorlati foglalkozások során dolgoznánk fel. Pl. légzésszámés pulzusszám-mérés nyugalomban és munkavégzés során; vérnyomásmérés,
elsősegélynyújtási alapismeretek. Számos témában nyílna lehetőség projektmunkák
készítésére: feltérképezhetnék a diákok a családban a mozgás- és légzőszervrendszeri,
a szív- és érrendszeri betegségeket. Együtt kiderítenénk, hogy tehetünk-e valamit az
ellen, hogy őket ne érjék utol ezek a betegségek. Nagy hangsúlyt fektetnék az egészséges
életmódra! Feldolgoznánk az egészséges táplálkozás, az alkohol és egyéb drogok
hatásait, a testképzavarokat, a mozgás szükségességét… Cikkek, esetleírások alapján
dogoznánk fel az immunitás témakörét. A védőoltásokkal kapcsolatosan – s egyébként
más témaköröknél is – betekintést tennénk a tudománytörténetbe.
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Nem hagyományos fizikaoktatás

Dr. Honyek Gyula a nevem, eredeti végzettségem szerint
fizikus vagyok. 1975-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakán, majd 1985-ben kaptam kézhez a kiegészítő tanári szak oklevelét. Először az ELTE Trefort Ágoston
Gyakorlóiskolában helyezkedtem el, később átkerültem az ELTE Radnóti
Miklós Gyakorlóiskolába és ott tanítottam egészen a nyugdíjba vonulásomig. Tanári munkámban kezdettől fogva kerestem a tanulókkal való
együttműködés különböző formáit. Tudományos cikkeim mellett számos tankönyv szerzője és társszerzője voltam, a magyar nyelvű könyvek mellett japánul, kínaiul, oroszul és angolul is jelent meg feladatgyűjteményem. Az országos fizikaversenyeken évek hosszú során keresztül
mint feladatkitűző tanár működtem közre. Tanítványaim minden évben
eredményesen szerepeltek a legkülönbözőbb hazai és nemzetközi versenyeken. Leghíresebb közülük talán Halász Gábor, aki 2005-ben és
2006-ban aranyérmes volt a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián.
Az utóbbi években komolyan foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy a fizika iránt nem
túl fogékony diákokat hogyan lehet rávenni, hogy szeressék és tanulják alapszinten a
fizikát. Régóta motoszkál bennem az az elképzelés, hogy a fizika iránt érdeklődőknek és
a fizikát nem szeretőknek hangsúlyosan mást, és
máshogy kellene tanítani.
Ezt kíséreltük meg először a Műszaki Könyvkiadónál, majd pedig
az OFI-nál tankönyvformába önteni, és teljesen újfajta
fizikaoktatást kialakítani.
Ez az újfajta tananyag képezheti egy új, érdeklődésre alapuló fizika tananyag kialakítását, olyanét, amely meg tud felelni a természettudomány
komplex godolkodásmód
jának.

Nagy felháborodást és félreértéseket keltett, amikor a jelenlegi oktatási kormányzat
a szakgimnáziumokban elhatározta a természettudományi tantárgyak óraszámának
drasztikus csökkentését. Hamis illúzió, hogy minden szakgimnáziumban valódi veszteséget jelent a hagyományos fizikatanítás eltűnése. Az új helyzet jó alkalom az újgenerációs fizikatankönyvek megközelítésének a szakgimnáziumi alkalmazására, amely
egy teljesen új szemléletű fizikaoktatás számára készült. Az alaptörvények tanítása,
a számolásos feladatok gyakoroltatása helyett a fizikai alkalmazásokra, a fizika üzenetére helyeződik a hangsúly. Nem készít fel sem a középszintű, sem az emelt szintű
érettségire, azonban megmutatja, hogy mindennapjainkban a fizikai alkalmazásokat
állandóan használjuk, életünk azért olyan kényelmes, mert a fizikára épülő alkalmazások ezt lehetővé teszik. A tananyagban rengeteg információ található, de ezt a
szerzők nem arra szánták, hogy ezeket bemagolják a diákok. Az anyagmennyiség olyan nagy, hogy annak
egészét még a tantárgy iránt fogékony tanulók
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feladatokra, és a hagyományos dolgozatíratáson, órai felelésen kívül bátran kell a számonkérés egyéb eszközeit alkalmazni.
A tananyagban számos téma tudományosan nem lezárt, azonban ezekkel akkor is érdemes foglalkozni, ha a tanárok nem rendelkeznek olyan biztos háttértudással, mint
ami a hagyományos fizikatanítás esetében megszokott. Sok esetben érdemes egymással
ellentétes véleményeket is bemutatni, és ezeket az osztályban megvitatni, hiszen ezekkel a témákkal nap mint nap találkoznak az emberek a hírekben. El kell érnünk, hogy
se a tanárok, se a diákok ne érezzék értelmetlennek a fizika tanítását, illetve tanulását.
Ehhez leginkább az szükséges, hogy hasznos ismereteket tanítsunk, és ezeket a hasznos
dolgokat kérjük számon. Se diák, se szülő ne mondhassa, hogy a természettudományos órákon haszontalan témákkal foglalkozunk. Meg kell mutatnunk, hogy az épített,
technikai környezetünkben milyen sok helyen alkalmazzuk a természettudományok
eredményeit. Be kell bizonyítanunk, hogy a fizika eredményeit felhasználva lett életünk
ennyire kényelmes és biztonságos.
dr. Honyek Gyula
nyugdíjas fizikatanár
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A z e sz k öz c s o m a g…

Segítségével a tanulási
egységek tematikus
halmazokba rendezhetők
és könnyebben kezelhetők.

Az NKP-n elérhető háromféle összetett
tartalom egyike; egy összeállítás,
amely különféle tartalmi elemekből
építkezik, továbbá tartalomjegyzékkel
rendelkezik, amely szabad bejárást
biztosít és lineáris lejátszási sorrendet
ad a csomagon belüli tartalmaknak.

A komplex természettudomány
témaköreihez készülő
eszközcsomagok a következő
elemekből állnak:
►► Témajavaslatok
►► Leckék, leírások
►► Kísérletek
►► Képek, diagramok
►► Projektötletek
►► Feladatok, tesztek
►► Hasznos linkek

