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A jövő tudósai
Tisztelt Olvasó!
A kutatók utánpótlásával – fiatal tudósokkal
foglalkozó melléklet harminckettedik számában Réti Mónika írását olvashatják a felfedeztető tanulás hasznáról a természettudomá
nyok oktatásában. Kérjük, ha a nők tudományban betöltött helyzetével vagy az ifjú

Felfedeztető tanulás.
új utakon a természettudomány-tanítás
megújítása felé
Az elmúlt évtizedben különösen sok figyelem
jutott nemcsak Európában, hanem világszerte is a műszaki és természettudományos tan
tárgyak tanításának. Ez az érdeklődés jórészt
a gazdasági-társadalmi változásoknak köszönhető. Egyfelől a műszaki, matematikai és
természettudományos területeken jól képzett
(technikusi vagy felsőfokú végzettségű) szakemberek előtt számos új karrierlehetőség
nyílik meg, másfelől a tudomány és technika
fejlődésével átértékelődött a természettudomá
nyos és műszaki műveltség tartalma, szerepe
és jelentősége is. A továbbiakban a természettudomány-tanításnak a közoktatással kapcsolatos vonatkozásairól lesz szó.
Bár kérdéseket fogalmazhatnánk meg
magának az iskolai (formális) oktatás jövőjéről és szükségességéről (OECD, 2001), jelen
tanulmány mégis az iskola életben maradását
(az OECD trendelemzései közül a re-school
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ing, vagyis a formális oktatási rendszerek
megerősödésének szcenárióját) veszi alapul.
Teszi ezt azért, mert a szerző meggyőződése,
hogy a közoktatási intézmények rendkívül
fontos feladatot látnak el az ismeretátadáson
túl a szocializáció, a normakövetés és a társas
együttélés alapvető szabályainak megismeré
sében, az azonosságtudat és az önismeret
kialakulásában is. A tanulók döntő többségé
nek életében az iskola az a tanulási terep, ahol
más társadalmi rétegekből származó, különböző szociokulturális háttérrel rendelkező
társaival megtanulhat együttműködni, ami a
társadalom hatékony működésének alappillére. Ugyanakkor az iskola hosszabb távon is
meghatározza boldogulásukat: azok a tanulók,
akiknek a természettudományi és matemati
kai kompetenciái erősebbek, nagyobb valószí
nűséggel és lényegesen egyszerűbb utakon
jutnak el felsőfokú tanulmányaik befejezéséig, nagyobb valószínűséggel találnak elképzelé
seiknek megfelelő munkát (OECD, 2010).
Az OECD szakembereinek az iskolák
jövőjét leíró forgatókönyvei szerint azonban
ehhez az iskoláknak vagy a (helyi) közösségek
életének központi szereplőjévé kell válniuk

(„schools as core social centres”), vagy tanuló
szervezetként kell működniük („schools as
focused learning organisations”) – mindkettőhöz a tanulói autonómia megerősítésére és
a helyi közösségek valós problémáira való
reflektálásra van szükség (OECD, 2001). Az
intézményi defenzív rutin mind tartalmi,
mind szervezeti szinten megakasztja ezeket a
folyamatokat. A felfedeztető tanulás alkalmazása olyan kölcsönös tanulási élményekhez
juttatja a résztvevőket, és olyan együttműködő kisközösségek kialakulásához vezet, amelynek eredménye az egész iskola tanuló szervezetté válása, szervezeti fejlődése lehet (Collin
son – Cook, 2007). A felfedeztető tanulás
mint tudásépítő technika napi gyakorlatba
építése nemcsak fogékonnyá tesz az új ismeretek, szemléletmódok iránt, hanem segíti az
együttműködés tanulását, és nemcsak az iskolai tanulási környezet új potenciáljait bon
takoztatja ki, hanem bizonyos típusaival segít
az innovatív megoldások megtalálásában és
ezek megosztásában is, vagyis eredményessége túlmutat a klasszikus értelemben vett tanulási teljesítmények javulásán.
Jelen megközelítésünkben tehát igyekszünk a fenti, az iskolák szerepével kapcsolatos szempontokat kiemelt, átfogó célként
kezelni – ugyanakkor nem kívánunk részletesen kitérni a közoktatás, ezen belül az iskolák megújulásának további kérdéseire, ami
egy önálló tanulmány témája lehetne.
A természettudomány-tanulás célja
Az európai oktatáspolitika, összhangban a
lisszaboni célokkal (EC, 2000), illetve az Eu
rópa 2020 program stratégiai célkitűzéseivel
(EC, 2010), a tudásalapú társadalom építésében látja annak zálogát, képes-e megőrizni a
kontinens gazdasági és politikai szerepét a
globális versenyben. Mindezen célok elérésé-

ben (és a munkaerőpiaci igények kiszolgálásában) azonban komoly kockázati tényező a
matematikai, műszaki és természettudományos karrierek népszerűtlensége. Éppen ezért
számos kezdeményezés született az iskolai
természettudományos oktatás megújítására
– közülük az egyik legnagyobb hatású a Michel
Rocard vezette bizottság jelentése, amely új
tantárgy-pedagógiai törekvéseket vázol, központi szerepet szánva a felfedeztető tanulás
és egy gyakorlatközpontú szemlélet támogatásának (Rocard et al., 2007). A Rocard-je
lentés megjelenése óta Európa-szerte számos
kutatási-fejlesztési projekt indult, jelentős
források és támogatások bevonásával e cél
megvalósításáért. Ugyanakkor megjegyzendő,
hogy mind Európában, mind pedig ÉszakAmerikában az oktatás-gazdaságtannal foglalkozó szakemberek (különösen az elmúlt tíz
évben erősödő tendenciaként) egyre hangsúlyosabbnak tekintik az iskola alapozó, felkészítő és előkészítő szerepét, nyomatékot adva
az élethosszig tartó tanulásnak és annak, hogy
a közoktatásnak elsősorban a természettudomá
nyos szemléletmód és kompetenciák megalapozásában, az ismeretszerzés és -alkalmazás
módjainak megismertetésében, a kritikus
gondolkodás kialakításában van szerepe (Na
tional Research Council, 2008).
Milyen 21. századi kompetenciákat vár a
gazdaság? Az Egyesült ÁllamokTermészettudo
mányos Oktatási Bizottsága (Board of Science
Education) öt készségcsoportot emelt ki:
(1) alkalmazkodókészség: bizonytalan,
gyorsan változó vagy új helyzetek kezelése, új
technológiák, algoritmusok tanulásának ké
pessége, fizikai alkalmazkodás, stresszkezelés;
(2) komplex kommunikációs és társas készsé
gek: verbális és képi információk feldolgozásá
nak és átadásának képessége, komplex gon
dolatok bemutatása, érvelés és vitakészség;
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