


Képességfejlesztés, kutatás alapú 
tanulás a természettudományok 

integrált tanításának rendszerében



A természettudományos oktatás
megújításának lehetőségei

A Természetben nints ugrás: itt minden léptsőnkint megyen. Ha két lény közt üresség 
volna, ugyan mi lenne akkor az egyiknek másikhoz való általlépésének 
fundamentoma?

Charles Bonnet: A Természet rendszere (1764)

Túl-lövés



Válság-ok!

►A rendszer, a modell van 
válságban



Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a 
világot?  És magadat?

SZEMLÉLETVÁLTÁS – JELENSÉGEK ÉRTELMEZÉSE



PROBLÉMÁK – KÉRDÉSEK –
GONDOLATÉBRESZTÉS - BIZONYTALANSÁG

1. ISKOLA és  a VALÓ VILÁG

2. TANULÁS, TANANYAG ÉRTELMEZÉSE



Mi a fontos a jelenség alapú 
integrált természettudomány 
tanításánál? 

Gondolkodási műveletek fejlesztése

Probléma-megoldási stratégiák kialakítása

Szövegértési és kommunikációs 

kompetenciák erősítése

Modellek alkalmazása és adaptálása

Képességfejlesztés, 

személyiségfejlesztés



Milyen módszereket használunk?  - Milyen módszereket 
javasolhatunk? SZEMLÉLETVÁLTÁS

Felfedeztető (kutató), 
tanulás 

tanulóközpontú 
tanulás. Fejlődés alapja a sokféle 
tevékenység, saját értékek 
felfedezése

aktív 
tanulás, szabad feladatválasztás 
(tananyag differenciálása)

Fejlesztő reflektív értékelés

Multiplikáció (csoportmunka) 

• Tanári moderátor szerep



Műveltség elmélyítése személyes 
érintettség kiváltásával, érdeklődés 
felkeltésére  (motiváció) közvetlen 
tapasztalatszerzésre építve –
(szemléltetés)



A természettudományok és a hétköznapok kapcsolatának 
összehangolása,  praktikus, gyakorlati szempontú 
kompetenciafejlesztés



Természettudományos jelenségek 
problémaalapú megközelítése, 
kritikus szemlélet és kreativitás 
fejlesztése, kutatás alapú  tanulás



Tanulók érdeklődésének felkeltése, élményszerzés, 
egyéni és kooperatív aktivitásra és tevékenységre épített 
tanulási folyamat

• kommunikáció

• kooperáció

• csoportmunka

• helyváltoztatás
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RÉSZVÉTEL Aktívan  segíti 
a csoportot

Részt vett a 
megbeszélésen

Időnként 
bekapcsolódott

Nem vett részt a 
munkában

FELELŐSSÉG Elfogadta és 
teljesítette 
összes 
feladatát

Kiosztott 
feladatok 
elvégzésével 
járult hozzá a 
munkához

Bíztatásra volt 
szüksége a 
feladatok 
elvégzéséhez

Nem végezte el 
feladatait

EGYÜTTMŰKÖ-
DÉS

Információ-
megosztás, és 
erre bátorítás

Kérésre 
információk 
átadása

Bíztatásra 
információ 
átadása

Nem osztotta 
meg az 
információkat

PROBLÉMA-
MEGOLDÁS

Aktív részvétel 
a munkában

Tettem 
javaslatokat

Időnként tettem 
javaslatokat

Nem vett részt 
probléma-
megoldásban, 
döntésekbenEGYÜTTMŰKÖDÉS ÖNÉRTÉKELÉSE



Környezettudatos 

magatartás és 

cselekvés kiváltása, 

emberi 

tevékenységekre 

gyakorolt hatás



Integrált 
természettudományok



• Koordináció lehetőségei a 
természettudományok és 
más műveltségterületek 
között



Formális 
tanulás
Szervezett, szándékolt

Informális 
Tanulás
Kötetlen, mindennapi 
tevékenységhez kötődik 
(munkavégzés, kapcsolatok)

Szervezett tanulás, 
iskolarendszerű 
tanulás 10%

A megszerzett és 
a megtartott 
tudás



Köszönöm a figyelmet!

Némethné dr. Katona Judit
szaktanácsadó
E-mail cím: 

fagus.bukk58@gmail.com


