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A PISCES alapelvei 

A PISCES jelentése: Promoting Inquiry in Science Classrooms in European Schools: az IBL (felfedeztető 

tanulás, inquiry based learning) elterjesztése az európai iskolák természettudomány-tanítási 

gyakorlatában. Ezt a tanár-továbbképzési modult részben a SINUS-modellre, részben pedig a skót 

Curriculum for Excellence tanterv implementációját támogató modellre (Promoting Inquiry Skills for a 

Curriculum for Excellemce in Science) alapozva, az S-TEAM1 nemzetközi projekt keretében dolgozták 

ki (S-TEAM 2011a, illetve Smith és munkatársai, 2011) és több más országban is adaptálták. 

A modul nem kívánja előírni a tanároknak, hogyan tanítsanak a felfedeztető tanulás (IBL) 

módszerével, inkább keretet biztosít ahhoz, hogy a saját oktatási gyakorlatukat maguk alakíthassák 

át. A PISCES lényege, hogy azt kutatja, hogyan lehet támogatni abban a tanárokat, hogy ők a saját 

tanítási gyakorlatukat „felfedeztetővé” tehessék. Ez azt is jelenti, hogy a tanár maga a tanítási 

folyamat kutatójává válik2. A PISCES szellemiségét a megerősítés, az ösztönzés jellemzi, és ez 

érvényes a továbbképzést tartókra, a tanárokra és a tanulókra is. Nem az a cél, hogy előírásokat, kész 

recepteket adjunk, és merev keretek között megszabjuk, mi a továbbképző szerepe. 

A tanárok visszajelzései alapján ez nagyon helyes megközelítés, hiszen pozitív visszhangra talált, hogy 

ők is kutathattak, felfedezhettek, akárcsak a tanulóik. A PISCES program sikeresen tudta ösztönözni a 

tanárokat arra, hogy a felfedeztető tanulást alkalmazzák napi gyakorlatuk során, abban, hogy: 

 megértsék a felfedeztetés alapelemeit; 

 megfogalmazzák és alkalmazzák a saját intervenciós kérdéseiket;  

 különböző megoldási lehetőségeket keressenek a saját gyakorlatukban ezekre a 

problémákra; 

 hogy értékeljék a beavatkozásaik eredményeit. 

A program kidolgozói arra számítottak, hogy akik részt vettek a modul fejlesztésében, a saját tanórai 

gyakorlatukban is használni kezdik a kollaboratív módszereket, és a felfedeztető tanulást, az alábbiak 

szerint:  

 a tudományos megismerésről az olvasás, a vita és az elemzés tevékenységei során szerzett 

ismeretek hangsúlyozása; 

 a vizsgálódás- (kísérlet-, tapasztalás-) központú tevékenységek tervezése és végrehajtása a 

természettudományos órákon; 

 a tanárok együttműködése a felfedeztető tanulás alkalmazására. 

  

                                                           

1
 Science-Teacher Education Advanced Methods: (Természettudomány; Tanárképzési Fejlett Módszerek) az 

Európai Unió támogatásában, a 7. keretrendszer Science in Society programjában, 26 partner 

közreműködésével megvalósult projekt, mottója: Firing Up Science Education. Bővebben:  

http://www.s-teamproject.eu/  

2
 Az elv nem teljesen új, a szakirodalomban számos formában megjelenik. Egy megközelítésmódot mutat be 

részletesebben a 3. Melléklet. 

http://www.s-teamproject.eu/
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„A [gyakorlatban megismert] 
tudományos tapasztalatok és 
eredmények lehetőséget 
biztosítanak a gyermekeknek és a 
fiataloknak, hogy kutatói és 
felfedezői adottságaikat, 
természettudományos elemző 
gondolkodásukat fejlesszék és 
használják, valamint hogy 
tudományosan művelt polgárokká 
váljanak.” 

(részlet az Education for 
Excellence bevezetőjéből) 

Kitekintés: A PISCES történetéről és kontextusáról 

 

A Skóciában bevezetett Curriculum for Excellence nemzeti alaptanterv a 3-18 éves korosztály 

számára az alábbi célrendszerben fogalmazza meg azokat a megközelítésmódokat, tudást és 

készségeket, amelyek az életben, a tanulásban és a munka világában való kiteljesedésüket szolgálják: 

 sikeres tanulóvá válni 

 magabiztos személyiséggé fejlődni 

 felelős állampolgárrá válni 

 a társadalom hasznos (hatékony) tagjaivá válni. 

Mindezeket négy kapacitásnak (four capacities) nevezik. 

 

A tanterv az alábbi négy tapasztalási terület köré 

szerveződik, melyekben a család, a kisgyermekkori 

intézményi nevelés és az informális illetve iskolarendszeren 

kívüli tanulási formákat kívánja kiegészíteni, gazdagítani: 

 tantervi területek, tantárgyak (mindegyik tantárgyi 

terület hozzájárul a négy kapacitás kiteljesítéséhez) 

 interdiszciplináris tanulás 

 iskolaélet és iskola-ethosz (mint a tanulás 

kiindulópontja, az iskolai közösségen belüli közös 

értékekre épülő, tiszteleten és bizalmon alapuló iskolai 

légkör és a pozitív ethosz alapozza meg a tanulást) 

 az egyéni fejlődés lehetőségei (azok az eredmények, 

amelyek az osztályban és az iskola falain túl is 

megalapozzák a motivációt, az önbizalmat, az alkalmazkodókészséget és a megelégedettséget). 

 

A tanterv kulcsmegállapításai alapján a pedagógusok maguk építik fel tantervüket, melyben számos 

módon segítik őket (ezek legfontosabbja a Building your Curriculum3 folyamata, melyet a Learning 

and Teaching Scotland4 fejlesztett ki). A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a konkrét kéréseken túl 

leginkább a BA (BSc) – MA (MSc) továbblépést, esetleg tudományos fokozat megszerzését célzó, 

egyetemi keretekben szervezett továbbképzéseken vesznek részt a pedagógusok. Ezek az elméleti 

tudást megfelelően alapozzák, kevéssé járulnak azonban hozzá ahhoz, hogy a tanulók bevonását 

segítő (aktív tanulási formák közé sorolható) módszerek gyakorlati alkalmazását támogassák, a 

tanárok közötti tudásépítés, tudásmegosztás folyamatát segítsék. 

 

                                                           

3
 Bővebben: 

http://www.educationscotland.gov.uk/thecurriculum/howdoyoubuildyourcurriculum/curriculumplanning 

/whatisbuildingyourcurriculum/index.asp 

4
 Az Education Scotland (http://www.educationscotland.gov.uk/about/) elődje, mely 2011-ig az oktatási 

kormányzat munkáját segítő, nem kormányzati szervezetként működött: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_and_Teaching_Scotland  

http://www.educationscotland.gov.uk/thecurriculum/howdoyoubuildyourcurriculum/curriculumplanning/whatisbuildingyourcurriculum/index.asp
http://www.educationscotland.gov.uk/thecurriculum/howdoyoubuildyourcurriculum/curriculumplanning/whatisbuildingyourcurriculum/index.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_and_Teaching_Scotland
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A gyakorlatias, felfedeztető tanulás a kulcs a tanulók természettudományos sikereihez. Ennek 
ellenére egy 2004-2008 között készült felmérés azt az eredményt hozta, hogy a skót iskolákban a 
tanulók nem elég aktív résztvevői a tanulási folyamatnak.  
 
A helyzet Európában is hasonló. Az S-TEAM projekt keretében 15 országban vizsgálták a 
természettudományos oktatást, és megállapították, hogy azoknak a tanároknak is sok akadályt kell 
leküzdeniük, akik – legalább néha – használják a felfedeztető tanulás módszerét. Például időhiányra, 
a tanterv szerkezetére, a tartalmi hangsúlyokra, saját módszertani tapasztalatok hiányára 
panaszkodtak. Néha ellenállásba ütköztek a tanulók vagy a szülők részéről is. A felvett interjúk 
tanúsága szerint tehát azoknak a tanároknak is gyakran súlyos nehézségekkel kellett szembesülniük, 
akikben megvolt a szándék a felfedeztető tanulás alkalmazására.  

A PISCES szerzői részben a tanárképzés számára készítettek az inquiry based learning (felfedeztető 

tanulás) alkalmazását segítő minta-tananyagokat és modulokat, másrészt az oktatásirányítás 

különböző szintjein fejlesztettek, pedagógusok bevonásával – így került a PISCES egyik alkotója a 

csapatba -, tanár-továbbképzési és konzultációs programokat. 

A pedagógusokkal folytatott közös munka megerősítette a szerzőket abban, hogy ahelyett, hogy 

(még elméletben sem létező) minden tanítási helyzetre alkalmas kész megoldásokkal álljanak elő, a 

pedagógusokat erősítsék meg abban, hogy megfelelő szakmai dimenziók mentén gondolkodva, 

képesek legyenek (újra-)tervezni tanítási gyakorlatuk alapvető folyamatait. A koncepcionális keretet 

két elemző eszköz (a Herron-modellen alapuló táblázat, illetve a vizsgálatok /kísérletek/ 

értékelésének a természettudományos gondolkodásmód elemeit is vizsgáló sablonja) kidolgozása 

adta, a képzés maga pedig ezek alkalmazására készíti fel a pedagógusokat. 

A nemzetközi adaptáció inkább a képzés egyes módszereit, tanulási környezetét érintette, az 

eszközöket a pedagógusok a kipróbálás során eredményesen alkalmazták. 

 

A PISCES elméleti háttere 

A PISCES mint szakmai fejlődést támogató (CPD) modul 

A PISCES a tanárok együttműködésre épülő folyamatos szakmai fejlődését, azaz az úgynevezett CPD-t 

(Continuing Professional Development) támogató rendszer. A CPD számos kutatás szerint kedvezően 

befolyásolja a tanári gyakorlatot, a pedagógusok szakmaiságát és a tanítás során, a mindennapi 

gyakorlatban keletkező helyzetekben megnyilvánuló folyamatokat is. A CPD az EU ajánlások 

részeként szerepel a tanárok új és új kihívásokra való felkészítésében, az életpálya-modell 

kialakításában és a pedagógiai gyakorlat támogatásában is. 

A folyamatos szakmai fejlődés összetett folyamat, melyre számos tényező hat (Falus, 2001a), és 

amelyet többféle módon próbáltak definiálni. A továbbiakban erre a megközelítésmódra az alábbi 

meghatározást alkalmazzuk: 
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„A szakmai fejlődés természetes tanulási folyamatokból, tudatos és tervezett tevékenységekből épül 

föl, amelyek szándékuk szerint közvetlenül vagy közvetve előnyösek a résztvevő személyek, csoportok 

vagy az iskola egésze számára, és amely ezeken keresztül a tanítási munka (osztálytermi gyakorlat) 

színvonalát emeli. Olyan folyamat, amelynek során – önmagában vagy más tényezőkkel együttes 

hatásra – a pedagógusok mint a változás mozgatói, számba veszik, megújítják és kiterjesztik 

elköteleződésüket a tanítás erkölcsi céljai iránt; és amelynek révén fejlődik/kritikusan fejlesztik 

mindazon tudásukat, készségeiket és érzelmi intelligenciájukat (illetve ezek egyes elemeit 

elsajátítják), amelyek a megfelelő szakmai gondolkodáshoz, tervezéshez és a gyermekekkel, 

fiatalokkal és kollégáikkal folytatott gyakorlathoz tanári pályájuk minden egyes szakaszában 

nélkülözhetetlenek.” (Day, 1999) 

Már a CPD gondolatának megjelenésétől kezdve 

törekvések voltak annak együttműködésben való 

megvalósítására, amelynek sikerét az elmúlt 

évtizedben zajlott vizsgálatok megerősítették.  Az 

EPPI (Evidence for Policy and Practice Information 

and Co-ordinating) kutatásai szerint például:  

„… a pedagógusok folyamatos és együttműködésen 

alapuló szakmai önfejlesztése szélesíti a tanárok 

pedagógiai és tanulás-módszertani repertoárját, 

erősíti képességüket, hogy módszereiket a diákjaik 

igényeihez tudják igazítani, növeli önbecsülésüket, 

önbizalmukat, és mélyíti az elhatározást az önképzés 

és fejlődés folytatására. Arra is bizonyítékot 

szolgáltattak, hogy a pedagógusok ilyetén 

önfejlesztése kedvezően hat a tanulók tanulási 

folyamataira, motivációjára, és tanulmányi 

eredményeire.” (Cordingley és munkatársai, 2003, 

idézi McGilchrist és munkatársai, 2011) 

A PISCES modulban a tanári együttműködés a PISCES eszközök és a saját gyakorlat közös 

elemzésében nyilvánul meg. Olyan együttműködési kultúrát kíván megalapozni, amely a képzés 

végével (a képzők közreműködése, beavatkozásai után is) – ideális esetben – megmarad. 

Kitekintés: A tanárok folyamatos szakmai fejlődése (CPD) 

Az EPPI 2003-as kutatási zárójelentése az ilyen programok előnyeit a következőkben foglalja össze: 

„A tanárok vonatkozásában: 

Az esettanulmányokban leírt tanári viselkedésbeli változások a következő területeket érintik: 

 nagyobb bizalom a nevelőtestületen belül 

 megerősödött hit a tanárokban, abban a tekintetben, hogy képesek változást elérni a tanulók 

tanulásában (én-hatékonyság) 

 lelkesedés kialakulása az együttműködésben, dacára a megfigyelésből és a visszajelzések 

anticipált minőségéből adódó kezdeti feszültségnek 

 nagyobb elköteleződés a gyakorlat megváltoztatása iránt és hajlandóság új dolgok kipróbálására. 

„Az együttműködésen alapuló szakmai 

önfejlesztést sikerre vivő kulcstényezők így 

határozhatók meg:  

 megfigyelés;  

 visszacsatolás (jórészt a 

megfigyelésen alapuló);  

 külső szakértői forrás bevonása;  

 a szakmai párbeszéd ösztönzését, 

elmélyítését és strukturálását célzó 

folyamatok;  

 lehetőség a pedagógus-résztvevők 

számára saját, kiemelt 

szakterületük megtalálására;  

 a kollegiális támogatás 

hangsúlyozása a felettesek 

irányítása helyett.”  

(McGilchrist és munkatársai, 2011) 
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A tanulók vonatkozásában: 

A tanulókkal kapcsolatos pozitív eredmények vagy a tanulói teljesítmények növekedésében 

jelentkeztek, vagy (illetve azzal párhuzamosan) a következőkben: 

 a tanulói motiváció mérhető megerősödésében, gazdagodásában, 

 a teljesítmény növekedésében, például a számonkérés eredményeiben, a dekódolás képességének 

fejlődésében vagy a szövegértésben, 

 az adott tantárgyakkal kapcsolatos pozitív válaszok számának növekedésében, 

 jobb munkaszervezésben, 

 a kérdésekre adott válaszok részletezettségében, felépítettségében, 

 az osztálytermi munkaformák gazdagodásában, a tanulási tevékenységek palettájának 

szélesedésében, a tanulók által alkalmazott stratégiák sokszínűbbé válásában. 

 

A folyamatok vonatkozásában: 

Ahol megfelelő mennyiségű adat állt rendelkezésre a szintézishez, az alábbi kulcsfontosságú területek 

látszottak kibontakozni: 

 az iskola alaptevékenységéhez kötődő területeken külső szakértelem felhasználása, 

 megfigyelés, 

 visszajelzés (általában a megfigyelés alapján), 

 hangsúlyosabb a társak támogató szerepe, mint a vezetői (szakfelügyeleti) útmutatás, 

 résztvevői igény a saját szakmai fejlődési irányvonal (kulcsterületek) azonosításában, 

megtalálásában, 

 olyan folyamatok megerősödése, amelyek a szakmai párbeszédet bátorítják, segítik, kiterjesztik, 

illetve strukturálják, 

 a szakmai fejlődést segítő folyamatok időbeli fenntarthatóságát lehetővé tevő folyamatok 

megjelenése, melyek révén a tanárok tanítási gyakorlatában épülnek az új elemek.” 

(Cordingley és munkatársai, 2003) 

 

 

Az empowerment szerepe 

A PISCES kulcsgondolata, hogy nem előíró, tudásátadó, hanem megerősítő, tudásépítő 

megközelítésmóddal dolgozik. Ennek a központi eleme az empowerment célrendszere.  Ez azt jelenti, 

hogy a tanítás gyakorlatát a professzió felől közelítve, arra teszi képessé a pedagógusokat, hogy 

felelős szakmai döntéseket hozó, autonóm szakemberekként működjenek, ezzel maximalizálva 

szakmai potenciájukat. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a tanárok szakmai kompetenciatudatának (és 

felelősségének) megerősítéséről van szó.  

Ezzel egyúttal a tanárok gyakorlatában sokszor megfigyelhető tanult (szocializált) tehetetlenség vagy 

legyengítettség (disempowerment) ellenében igyekszik hatni: vagyis azon folyamatok 

ellensúlyozására törekszik, melyek révén a tanárok olyan attitűdöket vesznek fel a munkájukkal 

kapcsolatban, amelyek a hatalomtól való függést, a szakmai döntési kompetenciáik 

megkérdőjelezését hozzák magukkal. A „csak egy homokszem vagyok a gépezetben”, „képtelen 
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vagyok mit kezdeni”, „ki vagyok szolgáltatva az oktatáspolitikai (gazdasági, szervezeti stb.) 

változásoknak” vagy a „ha én kezdeményeznék, akkor biztosan meginnám a levét” típusú 

megnyilvánulások mind ezeknek a kifejeződései. 

A hatalom és a döntések egyszerű befogadói, az irányításra, utasításokra, alkalmazandó receptekre 

váró megvalósítók helyett az aktív részvétel, az alkotó szakmai gondolkodás erősítése a cél. 

 

A professzionális tanulás 

Az empowerment központi szerepét az is indokolja, ahogyan a PISCES a szakmai fejlődésről 

gondolkodik. John Loughran professzor a tanárok tanulási folyamatait elemezve elkülöníti a 

professzionális tanulás (professional learning) és a szakmai fejlesztés5 (professional development) 

folyamatait (Loughran, 2010, illetve Loughran 2012). Úgy gondolkodik, hogy a szakmai 

továbbképzések célja általában az, hogy egy-egy oktatáspolitikai döntésnek, kezdeményezésnek, 

esetleg tantervi változásnak a menedzselésére (implementációjára) adjanak megoldást: 

következésképp alapgondolatuk a tanárok „szintre hozása” („teachers need to be ’up-skilled’”, idézi 

Smith és munkatársai, 2012). 

                                                           

5
 Angolul a tanár-továbbképzések összefoglaló, leggyakrabban alkalmazott elnevezése PD (professional 

development course), vagy TPD (teachers’ professional development); a development szó egyszerre jelent 

fejlődést és fejlesztést, azonban itt inkább az utóbbi értelemben alkalmazza a szerző. 

Az empowerment angol szó, jelentései: megerősítés, képessé tétel, helyzetbe hozás, 

felelősségteremtés, felhatalmazás, esélyteremtés. A vezetés gyakorlatában az empowerment 

utalhat a hatalom vagy a szakmai felelősség megosztására, illetve a munkatársak szakmai 

potenciáljának (tudásának, tapasztalatának, motivációjának) a felszabadítására (a 

hierarchikus szervezet megkötöttségei alól). Az egyén szintjén ez általában az egyén 

képességének a bővítését jelenti a hatékony döntések meghozatalára: 

 „A hatalommal való felruházást tágan úgy definiálhatnánk, mint olyan fejlődés és 

kiteljesedés, mely elősegíti az egyén képességét arra, hogy saját életét és viselkedését 

iránytani tudja” (Németh, 2011).  

Az empowerment a tanár-továbbképzés kontextusában azt kívánja elérni, hogy a 

pedagógusoknak több szakmai önirányítása legyen a tevékenységek tervezése és kivitelezése 

során, merjenek véleményt nyilvánítani az intézményekben és azokban a helyzetekben, 

melyek hatnak szakmai (pedagógiai) gyakorlatukra. Az empowermenten keresztüli cél tehát a 

cselekvő, szakmailag tudatos szakember alapállásának, beállítódásának kialakítása, a szakmai 

közösségekben pedig a partnerségre és a szakmaiság elismerésére (a szakmai érvek, 

tapasztalatok, álláspontok tiszteletére) épülő közös cselekvésben részt vevő magatartás 

elérése. 
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Ez a tanárok szemszögéből nézve azt jelenti, hogy a képzők megmondják, hogyan kell ezután dolgozni 

(egyben közvetítve azt az üzenetet is, hogy a jelenlegi gyakorlattal „valami nem stimmel”, valahol – 

akkor is, ha ez a pedagógus valóságában nem érzékelhető – „problémák vannak”).  

A képzők szemszögéből a tanárok azok, akiket fejleszteni kell. Így egy tipikusan lineáris folyamat, 

felülről jövő kezdeményezés valósul meg, amelyben a képzettek passzív befogadók, a képzők a tudás 

aktív átadói. A változásra általában annak technikai megvalósítása mentén gondolkodnak (erre 

vonatkozó tudást adnak át), ezután elvárva, hogy a technikák alkalmazásával a gyakorlati munka 

során a változást a pedagógusok megteremtsék. 

Loghran (és munkatársai, 2010 illetve 2012) szerint a professzionális tanulás ettől eltérő módon 

történik. Kiinduló pontja az, hogy a pedagógus elköteleződik a változás mellett, amelyet a 

továbbiakban akár menedzsel, akár kezdeményez, akár kibont, akár megvalósít vagy finomít (és 

nemcsak végrehajt). A változás tehát a tanárokkal való közös munka, együttműködés, illetve a 

tanárok munkája által valósul meg. A pedagógusok ebben az értelemben olyan szakértők, akik 

tapasztalati tudásukkal hozzájárulnak a változás legmegfelelőbb stratégiáinak megtalálásához, 

egyúttal pedig tanítási helyzeteik, intézményi kontextusuk valóságára is lefordítják a változás 

törekvéseit: a pedagógus szakmai döntéshozóként szerepel tehát a folyamatban. Ebben az 

értelmezésben a professzionális tanulás tehát olyan folyamat, amely reflexión, diszkusszión (szakmai 

párbeszéden) és gyakorlati kísérletek sorozatán keresztül valósul meg. A professzionális tanulás 

eredménye mindig egyedi, és alapját a szakember tapasztalatai, érdeklődése, egyéni beállítódásai, 

szakmai élményei és választásai adják. Egyúttal a professzionális tanulásra az is igaz, hogy a résztvevő 

személyek befolyásolják magát a fejlődés irányát és eredményét is. Ebben az értelemben a tanár 

mint tanuló illetve az autonóm tanulás gondolata is megjelenik a folyamatban. 

A professzionális tanulás másfelől a szituált tanuláshoz is közel áll (Lave és Wenger, 1991), hiszen az 

új tudás a pedagógus gyakorlatába ágyazódik, és egy dinamikus pedagógiai környezet 

megteremtéséhez járul hozzá. Ebbe az újonnan létrehozott tanulási környezetbe illeszthetők adott 

céllal a professzionális tanulás során megtanult elemek. Érdekes, hogy miközben a pedagógiai 

irodalomban már elfogadottá vált a szituált tanulás megközelítésmódja, a pedagógus-

továbbképzések gyakorlatában ezt az elméletet általában mellőzik. Ugyanakkor a PISCES pilot 

kísérletei és a kipróbálást követő fókuszcsoportos beszélgetések tanulságai azt erősítik meg, hogy a 

szituált tanulásnak nemcsak hogy helye lenne a pedagógus-továbbképzés gyakorlatában, hanem 

kifejezetten eredményesnek tartják a résztvevők.6 

Ahhoz, hogy a pedagógus a professzionális tanulás folyamatában elköteleződjön, megerősítésre és 

felhatalmazásra van szüksége. Az empowerment egyik fontos aspektusa tehát az, hogy a reflektív 

szakember (Schön, 1983) tanulási folyamatát támogassa. Ennek lényeges eleme a tacit tudás 

értékelése illetve a szakmai tapasztalás tudatosítása, megfelelő kontextusba helyezése. Ez azért is 

lényeges, mert – különösen a felfedeztető tanulással és általában is a természettudományos 

neveléssel kapcsolatos támogató programok esetén (Korom, 2010) – a tanárok a kész megoldások 

                                                           

6
 Más természettudományi képzési programok is építenek erre, ha nem is ennyire tudatosan. Több projektben 

fejlesztett  tanár-továbbképző programnak, így például a PRIMAS-nak is eleme, hogy a pedagógus kipróbál egy 

adott módszert, majd arra reflektál (Korom, 2010). 
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passzív átvételére szocializálódtak, gyakran a kontextusba helyezés igénye nélkül. A pedagógusok 

segítését, képessé tételét a szervezett tanulási programokon kívül más eszközök is segíthetik. Erre 

példa a Pedagoo oldal kezdeményezése. 

Kitekintés: A tanár mint reflektív szakember 

A reflektivitás gondolata az 1980-as évektől kezdve került a társadalom- (és gazdaság-) tudományok 

látóterébe. A posztmodern korszak kihívásaira adható egyik lehetséges válasz ugyanis a mindennapi 

gyakorlat megfigyeléséből származó, újszerű és a gyakorlatban bevált megoldások megtalálása.  

A reflektív praxismodell fő teoretikusa, Donald Schön szerint a pusztán technikai, algoritmizált 

megközelítés nem biztosít az ilyen feladatok során eredményes és hatékony működést. Ahhoz, hogy 

a bonyolult és nehezen előrejelezhető folyamatok jelentette kihívásokkal a szakember megbirkózzon, 

egyedi megoldásokat kell találnia, saját gyakorlatában is. Ehhez arra van szüksége, hogy nézőpontot 

váltson és intuitív megoldásait azok beválása szempontjából vizsgálja meg: reflektáljon saját 

gyakorlatára.  

A tanári munka egyszerre bonyolult (komplex) és nehezen előrejelezhető folyamat, hiszen 

eredményét számos, egymástól függetlenül változó tényező befolyásolja. Ezért a tanárok reflektív 

szakemberré (reflective practitioner) válása a tanári munka eredményességének egyik kulcstényezője 

lehet: módot ad arra, hogy az összetett és váratlan helyzetekben spontán megoldásokat találjanak. 

Ezek az intuitív cselekvések abban az esetben nem válnak kaotikussá és akkor szolgálják a kreatív 

megoldáskeresést, ha a szakember megfelelő módon értékeli, elemzi a helyzetet, a folyamatot és 

beavatkozásának a hatásait. A reflektív szakember Schön megfigyelései szerint ezt két módon is 

megteszi: egyfelől a cselekvés közbeni reflexió (reflection in action) révén (amelyben a cselekvés 

világa konstruálódik meg, előtételezve annak eredményét), másfelől pedig az utólagos reflexiót 

(reflection on action). A reflektív szakember fejlődésének kulcsa, hogy az új látásmódot folyamatosan 

szélesíteni, gyakorolni kell azzal, hogy folyamatosan értékeli cselekvéseinek (döntéseinek) hatását. 

A tanár mint reflektív szakember tehát saját tevékenységeire, a tanítási helyzetre, a tanulókkal 

folytatott interakcióira és a tanulási környezettel kapcsolatos döntéseire reflektál tudatosan. Ennek a 

folyamatnak Szabó László Tamás (Szabó, 1999) szerint alapkérdései (egyben főbb állomásai) a 

következők: 

 „Mit csinálok voltaképpen?” – a tanár pedagógiai tartalmi tudásának és tapasztalatainak 

tükrében értékeli a helyzetet; 

 „Mi a cselekedeteim, tevékenységeim értelme, jelentése?” – reflexió a pedagógiai elvekre, a 

tanári munka természetéről vallott nézeteinek vizsgálatával és bevonásával; 

 „Hogyan váltam ilyenné?” – a szakmai szocializáció folyamatának értékelése; 

 „Miért tudok másképp cselekedni, mint az szokás?” – reflexió az egyéni tanári beállítódásokra, a 

saját gyakorlat és annak kontextusa közötti kapcsolatokra (feszültségekre). 

 

A fentiekben vázolt folyamat segít az elmélet és gyakorlat közötti szakadék áthidalásában, egyúttal a 

változásokkal kapcsolatos autonóm döntések megalapozásában. 

A szakirodalom szerint (többek között: Smith és munkatársai, 2010a illetve Loughran és munkatársai, 

2012) a professzionális tanulás a tanár-tanár diskurzusok révén bepillantást enged a tanítás és 

tanulás folyamatába: ennek révén a résztvevő úgy érzi, az ő kezében van a szakmai irányítás és 
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emellett irányíthatja, felelősséget vállalhat tanulása iránt. A folyamat eredményeként olyan tanulási 

környezeteket tervez, amely professzionális tanulását segíti. Ehhez a mentorálás során fontos annak 

a légkörnek a megteremtése, amelyben a gyakorlati tapasztalatok a pedagógiai elméletekkel 

egyformán fontosnak minősülnek, és amelyben a pedagógus véleményadása a tanulási folyamatnak 

különösen értékes részét jelenti. A pedagógus mesterségbeli és gyakorlati tudását is megfelelően 

értékelni kell: a tanároknak pedig meg kell tanulniuk kommunikálniuk ezt. A gyakorlati tudás esetén 

ennek kulcseleme a kontextualizálás7. Ezt a PISCES eszközei úgy támogatják, hogy a tapasztalatok 

megfogalmazásához, strukturálásához, kontextusba helyezéséhez adnak vezérfonalat. 

A PISCES kipróbálása során a képzők úgy találták, hogy a pedagógusok akkor is eredményesen 

mozdultak el a felfedeztető tanulás (inquiry based learning) irányába, ha zsúfolt tantervvel, komoly 

eredményorientált nyomás alatt dolgoztak. A természettudományos gondolkodásmód 

megalapozásában, fejlesztésében éppúgy hatékonyabbnak bizonyultak, mint a tudományos 

vizsgálódás megismertetésében, és ez a tanulók esetében általában a tartalmi elemek mélyebb 

megértését eredményezte (Smith és munkatársai, 2010 illetve Smith és munkatársai, megjelenés 

alatt). 

 

A PISCES szerkezete 

A PISCES modul hat, egyenként kb. 90 perces szakaszból áll: az egyes szakaszok között legalább két 

hétnek kell eltelnie, hogy a résztvevőknek legyen idejük információkat szerezni és a tanultakra 

reflektálni. Az első négy szakasz célja az eszközök használatának elsajátítása és az eredmények 

megbeszélése. Ezek révén a tanárok olyan kérdéseket terveznek, melyek nyomán a tanítás során a 

felfedeztető tanulás módszerei bevezethetők. Az utolsó két szakaszban a tanárok bemutatják saját 

gyakorlataikat, és azt a csoportban megbeszélik.  

A tanítási célokat tekintve a modul célrendszere összetett: 

 a természettudományos gondolkodásmód megértésének segítése, 

 annak megtapasztaltatása, hogy a természettudományt gyakorolni kell, nemcsak megtanulni, 

 közelítés a hiteles természettudományi tevékenységekhez (a szaktudományhoz vagy 

alkalmazásaihoz köthető problémák megfelelő módszerekkel történő feltárásához), 

 az aktív (a folyamatért felelős, abba bevonódó) tanuló képének megalapozása, 

 a kreativitás támogatása, 

 a természetes kíváncsiság ébrentartása, 

 annak támogatása, hogy a tanulók érdeklődjenek az őket körülvevő világ gyakran összetett és 

változó problémái iránt annak ellenére is, hogy a világ megismerése nem egyszerű. 

Az alábbi ábra foglalja össze a PISCES modul legfontosabb elemeit: 

                                                           

7 „…azt mondhatjuk, hogy a tanár gyakorlati tudása (practical knowledge) az az alapos, lényegében kontextus-

függő tudás, amelyet a tanárok maguk alakítanak ki, s amely lehetővé teszi számukra a pedagógiai problémák 

felismerését, meghatározását, lehetséges megoldásaik előrelátását és végül eredményes megoldásukat.” (Falus, 

2001b) 
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A PISCES modul vázlatos szerkezete 

képessé tétel (felhatalmazás, empowerment), nem előírás 

A modul az alábbi területeken erősíti meg a tanári professziót: 

- a felfedeztető tanulás (inquiry) koncepciójának kialakítása; 

- saját kérdések tervezése, felfedeztető tevékenységre alkalmas kérdések 

feltevése; 

- saját gyakorlatból fakadó kérdések megválaszolása; 

- önreflexió: a saját gyakorlat eredményeinek értékelése, a csoport elé tárása és 

megvitatása. 

1. táblázat: A PISCES modul szerkezete (Smith és munkatársai, megjelenés alatt) 

 

Példa a továbbképzési modul megvalósítására 

Az alábbiakban röviden felvázoljuk egy továbbképzési modul szerkezetét. A modul 5-6 

műhelyfoglalkozást tartalmaz, egyenként 1,5-2 órás időtartamban. Az első négy képzést lehet akár 

hetente is tartani, de a tapasztalatok alapján kéthetente még hatékonyabb. Így a tanároknak több 

idejük és lehetőségük van a hallottakat megemészteni, és kipróbálni a tanóráikon. Természetesen ezt 

az időbeosztást a képzésvezető a helyi körülményekhez igazíthatja. A 4. és 5. foglalkozás között 

viszont határozottan célszerű kb. 4 hét időközt hagyni. A foglalkozások időtartama megközelítőleg 9 

óra összességében, de a továbbképzésen kapott feladatok elvégzése további munkaórákat jelent. 

Ezzel a tanári munkaterhek tekintetében érdemes számolni. 

A képzések akár délutáni vagy esti képzésekként is szervezhetők, akár más alkalmas időpontban 

ütemezve. Amennyiben a képzést munkanap után, esti képzésként tartjuk, nincs is értelme 

hosszabbra nyújtani az egyes foglalkozásokra szánt időt, hiszen a résztvevőktől nem várható el, hogy 

hosszabb ideig koncentráljanak. A résztvevő tanárok optimális száma csoportonként 6-12 fő. 

Már az első találkozó előtt kapnak a résztvevők felkészülési feladatot, mely arra irányul, hogy a 

jelenlegi gyakorlatukban esetlegesen már meglévő felfedeztető tanuláshoz köthető módszertani 

elemeket összegyűjtsék. Fontos, hogy az első négy képzési alkalom legalább 2 hétre egyenletesen 

elosztva legyen megtervezve, de ha hosszabb szünetek vannak a foglalkozások között, az még 

hatékonyabb. Az utolsó előtti (4.), és az utolsó (5. vagy 5-6.) alkalom között legyen 4 hét a 

felkészülésre. Ez az időbeosztás változtatható a helyi körülményeknek megfelelően.  

1. foglalkozás: Bevezetés 
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A szakirodalomhoz és a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó élő párbeszédre alapuló bevezetés. A 

résztvevők elemzik a saját eddigi pedagógiai tevékenységüket, ezzel beindul a közös gondolkodás a 

felfedeztető tanítás-tanulás alkalmazásáról a természettudományokban. 

2. foglalkozás: A természettudományos gondolkodás 

A résztvevőkkel megismertetik a S-TEAM 5 modulját a természettudományos felfedeztető tanulásról. 

E foglalkozást követően megkérik a résztvevőket, hogy egy megtörtént tanóráról vagy annak egy 

részletéről töltsenek ki kérdőívet. Ennek az a célja, hogy felmérjék, milyen mértékben támogatja a 

képzés, illetve az itt kapott anyagok a pedagógust abban, hogy a gyakorlatban alkalmazza a 

természettudományos gondolkodásmódot.  

3. foglalkozás: A beavatkozás (változás) tervezése  

A résztvevő pedagógusok megvitatják, és elkezdik megtervezni, hogy a saját gyakorlatukba hogyan 

fogják beemelni a felfedeztető tanulást. Ehhez felhasználhatják a jelenlegi tanítási gyakorlatukban 

alkalmazott példákat, illetve a PISCES által kifejlesztett, természettudományos gondolkodást elemző 

táblázatos eszközt. 

4. foglalkozás: A változás elősegítése 

A csoport közös munkával, a külső szemlélők építő jellegű kritikájával támogatja az egyes 

pedagógusokat a saját anyagaik kidolgozásában. 

5. foglalkozás: Következtetések 1. 

Az előzetes eredmények prezentálása a csoportnak. 

6. foglalkozás: Következtetések 2. 

A prezentációk folytatása, amennyiben a résztvevők száma megköveteli a 6. foglalkozás megtartását. 

Ha úgy célszerűbb, az 5. és 6. foglalkozás összevontan is megtartható. 

A továbbképzés elvégzésének kritériumai 

A továbbképzésen a következő kritériumokat kell teljesíteniük a résztvevő pedagógusoknak: 

1. A felfedeztető tanulás beépítése a pedagógus mindennapi órai gyakorlatába. 

2. Egy szellemi termék létrehozása, mely bemutatja az új módszer alkalmazásának hatásait, 

amit a résztvevő a tanulókon, kollégákon, illetve saját magán tapasztalt. A formátum 

megválasztása legyen rugalmas: pl.: videófelvétel, vagy egy rövid írásbeli jelentés. 

3. Egy rövid, egyéni prezentáció átadása, amely a változás hatásairól szól (saját magán, a 

diákokon, a kollégákon tapasztalt változások). 

A fenti feltételek teljesítése esetén a résztvevők oklevelet kapnak munkájuk elismeréseként.  
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A továbbképzési modul elemeit összefoglaltuk a következő ábrán: 

 

 

1. ábra: A PISCES modul felépítése (Smith és munkatársai, 2011 alapján) 

Eredmények 

Mindazokra a szakemberekre – egyetemi tanárképzők, pedagógiai fejlesztők és kutatók – , akik látták 

a tanárok záróprezentációit, nagy hatást gyakorolt a képzésen részt vett pedagógusok kreativitása és 

minőségi munkája8. A továbbképzett pedagógusok révén bevont tanulók életkora 5-17 év között 

mozgott, ami bizonyítja, hogy a PISCES-módszer bármely évfolyamon oktató tanárnak hasznos lehet. 

A tanárok egyetértettek abban, hogy a PISCES nagy kihívás elé állította őket, hogy a tanítási 

gyakorlatukat új módszerekkel bővítsék. 

A PISCES következő jellemzői segítették a tanárokat, hogy meg tudják valósítani magas színvonalú 

módszertani újítási terveiket: 

 a két elemző eszköz (a Herron-modellen alapuló táblázat, illetve a kísérletek értékelésének 

sablonja), ami segítségükre volt, hogy felmérjék, mi akadályozza őket a felfedeztető tanulás 

alkalmazásában, és támogatta őket ezek kiküszöbölésében; 

 a terveiket érintő támogató (illetve építő jellegű kritikai) megjegyzések a csoport részéről; 

                                                           

8
 Az alábbi oldal mini-moodle linkjei ízelítőt adhatnak ebből: http://prescience.co.uk/s-team/ 

Előkészítő 
feladatok 

1. alkalom: 
Az előkészítő 

feladatok 
megbeszélése, 
a felfedeztető 

tanulás 
definiálása, az 

alkalmazás 
lehetséges 

problémáinak 
összegyűjtése 

 

2. alkalom: 
Bevezetés a 
vizsgálatok 5 

dimenziós 
modelljébe, és 

annak 
használatába  

3. alkalom: 
A 

változtatások 
lehetséges 
módjai, és 
azok saját 

lehetőségek-
hez igazítása 

4. alkalom: 
A 

változtatásra 
vonatkozó 
terveiket a 
résztvevő 
tanárok 

megvitatják 
egymással,  

majd 
véglegesítik 

5-6. alkalom: 
a tanárok 

beszámolói a 
végrehajtott 

változtatások-
ról és az elért 
eredmények-

ről 

http://prescience.co.uk/s-team/
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 az a tény, hogy a módszertani változtatás konkrétan megfogalmazott elvárás volt, és be is 

kellett mutatniuk az eredményeiket; 

 a többi résztvevő prezentációi, és azok együttes megvitatása. 

A tanárok a PISCES elvégzésében a tanítási gyakorlatuk fejlesztésének kezdetét látták, nem egy 

tanfolyam végét. Keresték a lehetőséget, hogy továbbra is csoportmunka, szakmai együttműködés és 

diskurzus keretében fejlődhessenek, erősítve a pedagógusok közötti kommunikációt, 

tapasztalatcserét. 

A PISCES modulban tanultak kipróbálása révén a tanárok megváltoztatták az alkalmazott pedagógiai 

folyamatokat. Nyolc kipróbáló tanár gyakorlatát követték skót kutatók, és az esettanulmányok 

elemzésével az eredményeket alapvetően három kategóriába sorolták (Smith és munkatársai, 

megjelenés alatt): 

(1) a felfedeztető tanulás hatékonyabb alkalmazása vagy bevezetése céljából új pedagógiai 

eljárások bevezetése, kipróbálása; 

(2) a létező, kipróbált gyakorlattal párhuzamos új pedagógiai eljárás tervezése, általában a 

tanulók aktivizálása, a folyamatba történő eredményesebb bevonása érdekében; 

(3) a létező pedagógiai gyakorlat gazdagítása, színesítése vagy módosítása új elemekkel, amelyek 

a tanítás gyakorlatát a felfedeztetés irányába mozdítják tovább. 

Külön figyelemreméltó, hogy minden tanár maga is fejlesztett olyan új pedagógiai elemeket, 

amelyeket saját gyakorlatában legcélszerűbbnek látott alkalmazni. Ezeket vagy a meglévő gyakorlat 

helyett, vagy azzal párhuzamosan, azt kiegészítve építették be tanítási repertoárjukba. Ez a 

tevékenységszintű és a módszertani repertoár bővülését is eredményezte. A tapasztalt, sikeres 

tanárokat éppen az alkalmazható pedagógiai sémák száma (tudniillik, hogy több ilyen van a 

birtokukban) különbözteti meg a kezdő vagy kevéssé sikeres tanároktól (Falus, 2001b). Az 

újratervezett tanítási folyamatok a tanulók természettudományos gondolkodásának fejlődésében, a 

tartalmak megértésében, én-hatékonyságuk és önbizalmuk növekedésében kamatoztak, melyekről a 

kutatók minden résztvevő esetén beszámoltak (Smith és munkatársai, megjelenés alatt). 

A kutatók azt is tapasztalták, hogy a résztvevő tanárok tanulása nem elszigetelt folyamat volt, hanem 

adott tanulási környezetre vonatkozott. Azt mondhatjuk, hogy a PISCES modul eredményességének 

egyik kulcsa, hogy a pedagógiai tartalmi tudást felfrissítette. A szakirodalom szerint ugyanis a jól 

működő pedagógiai tartalmi tudás jellemzője, hogy a szakértő tanárok rendelkeznek azzal a 

képességgel, hogy a birtokolt tartalmi tudást olyan formára alakítsák, amely pedagógiailag szilárd, 

ugyanakkor a tanulók hátteréhez és tanulási útjaihoz képest rugalmasan alkalmazható. 

Ugyanakkor a pedagógusok pedagógiai tartalmi tudással komplementer tudása is fejlődött. A PISCES 

fejlesztői ezt a tudást pedagógiai folyamat-tudásnak (pedagogical process knowledge, PPK) nevezték 

el. A pedagógiai folyamat-tudás (PPK) „a tanár megértése és abbéli gyakorlata, hogy hogyan 

hatalmazza fel növendékeit arra, hogy adott tantárgyhoz tartozó folyamatokat kigondoljanak 

(például a természettudományos gondolkodás elemeit alkalmazzák), miközben a tanulás 

támogatására, a tevékenységszervezésre és az értékelésben többféle stratégiát alkalmaz, és a 

tanulási környezet kontextusának, kulturális és szociális vetületeinek korlátai között dolgozik” (Smith 

és munkatársai, megjelenés alatt). 
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A PISCES tehát nem a tudásátadást célozza, hanem egyfajta alkotó tudásépítés folyamatának 

támogatásához mutat eszközöket és segíti ezek beválását a tanítási gyakorlatban. 

A tanárok tanulása ebben az értelemben tehát a gyakorlati tudás megerősítése, és a pedagógiai 

folyamat tudás elemeinek előtérbe helyezése (nem feledkezve meg természetesen a pedagógiai 

tartalmi tudás fontosságáról sem). A tanárok szakértőnek tekintése mellett az élethosszig tanulás, a 

tanulás mint út, és nem mint cél értelmezése a PISCES fontos gondolata. 

Kitekintés: Pedagógiai folyamat-tudás, pedagogical process knowledge (PPK) 

A pedagógiai folyamat-tudás (pedagogical rocess knowledge, PPK) a pedagógiai tartalmi tudás 

(pedagogical content knowledge, PCK) kiegészítője. Szakirodalmi párhuzamai a pedagógiai 

mintázatok és a tanítási /gyakorlati repertoár. A kétféle tudás (a pedagógiai tartalmi és folyamat-

tudás) egymással kölcsönhatásban működnek. Minél tudatosabban kombinálják ezeket tanítási 

folyamatokban (akár váltakozva, akár egymás mellett), annál stabilabban épülnek be a tanítási 

helyzetekben alkalmazott sémák közé. 

A pedagógiai folyamat-tudás középpontba helyezése a felfedeztető tanítás gyakorlatának 

kialakításában illetve megerősítésében azért segít, mert a tanulási környezet illetve a folyamat 

tervezését támogatja, ezáltal a változás új és új (egyedi) útjait nyitja meg, amely a pedagógiai tartalmi 

tudás (PCK) fejlesztését, újraértelmezését és átstrukturálását is magába foglalja. A pedagógiai 

folyamat tudás (PPK) mentén fejlesztett szakmai tudás mindig egyedi, hiszen a tanár mint tanuló 

szakmai élményeire, tapasztalataira, tanítási gyakorlatát jellemző környezetének jellegzetes 

kontextusaira koncentrál. A pedagógiai folyamat tudás fejlesztése ugyanakkor a pedagógus aktív 

közreműködése nélkül elképzelhetetlen és a megszerzett tudás mindig adott gyakorlati közegben 

(kontextusban) válik értékessé. Mind a pedagógiai folyamat-tudás (PPK) és a pedagógiai tartalmi 

tudás (PCK) is a reflektív szakember eszközkészletének fontos elemei. 

Míg a pedagógiai tartalmi tudás a természettudományok esetén a szaktárgyi tudás és a pedagógiai 

eszközkészlet elegye, amely meghatározza, hogyan segíti a tanár a tanulók természettudományos 

tanulását, a tartalmak mélyebb megértését: leginkább a tanár tanítási óráinak megfigyelésével 

értékelhető, addig a pedagógiai folyamat-tudás a tervezésben és az óra értékelésében is erőteljesen 

jelen van. A pedagógiai folyamat-tudás (PPK) fejlődésével a pedagógusok más-más stratégiákkal, 

pedagógiai elemekkel terveznek tevékenységeket és ezek alkalmazásában egyre tudatosabbá válnak. 

Ebben az értelemben a pedagógiai folyamat-tudás (PPK) a reflektív szakember gyakorlatát támogatja. 
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Adaptációs és továbbfejlesztési lehetőségek 

Mivel a PISCES modult oktató képzők különböző tapasztalatokkal és háttértudással rendelkeznek, 

felmerülhet, hogy bizonyos részeket a saját anyagaikkal szeretnének felcserélni, esetleg további 

anyagokkal kiegészítve szeretnék alkalmazni a modellt. Ilyenkor nagyon kell ügyelni rá, hogy ne 

legyen túl bonyolult vagy nehezen befogadható a tanárok számára az átalakított anyag. Az ilyen 

beavatkozásokra a legalkalmasabb a 2. és a 3 foglalkozás közötti időszak, de a szerzők hangsúlyozzák, 

hogy a modul az általuk kifejlesztett formájában igen jól bevált, és nem tervezik a további bővítését. 

A tanárok PISCES-t követő segítésére fejlesztették ki az ARIES (Advanced Resources for Inquiry and 

Evaluation in Science) programot. 

 

  

„A pedagógiai tartalmi tudás fogalmának megismeréséhez érdemes magához 

Shulmanhoz visszanyúlnunk: 

„A pedagógiai tartalmi tudás fogalmába én belefoglalom egy tantárgy rendszeresen tanított 

témaköreit, a gondolatok bemutatásának leghasznosabb formáit, az analógiákat, az 

illusztrációkat, példákat, magyarázatokat, demonstrációkat – egyszóval, a tantárgy 

bemutatásának, megfogalmazásának azokat a módjait, amelyek azt mások számára is érthetővé 

teszik. Tekintettel arra, hogy a reprezentációnak nem egy leghatékonyabb módja van, a 

tanárnak az alternatív bemutatási módok egész arzenáljával kell rendelkeznie, amelyek egy 

része a kutatásokból, más része a tapasztalati bölcsességből származik. A pedagógiai tartalmi 

tudás magában foglalja még annak az ismeretét, hogy egy téma tanulását mi nehezíti és mi 

könnyíti, és végül annak az ismeretét is, hogy a különböző életkorú és hátterű tanulók milyen 

nézetekkel és prekoncepciókkal rendelkeznek a leggyakrabban tanított témákkal kapcsolatosan. 

Ha ezek a prekoncepciók téves nézetek, mint ez oly gyakran előfordul, a tanároknak ismerniük 

kell a tanulók értelmezéseinek átalakítására leghatékonyabban használható stratégiákat, hiszen 

a tanulók nem üres lapként állnak előttünk”. 

(Falus, 2001b) 
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Melléklet 

1. A továbbképzés szerkezetének részletesebb bemutatása 

Az egyes foglalkozások részletesebb felépítését az alábbiakban tanulmányozhatjuk. 

A felkészítő feladatok: 

A képzés előtti felkészülést segítő feladatokat a résztvevő pedagógusok két héttel a kezdés előtt 

kapták meg. Az egyik elgondolkodtató feladat azt segítette, hogy a tanárok végiggondolják, mit jelent 

számukra a felfedeztető tanítás/tanulás, a másik pedig, hogy összegyűjtsék, milyen akadályokba 

ütközhetnek a módszer használata során. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése nagyon 

gyümölcsözővé tette az első foglalkozáson folyó eszmecserét. A részvevőkre nem hirtelen zúdították 

a kérdéseket, hanem volt idejük végiggondolni a válaszaikat, véleményüket. 

A kiadott anyagból megismerhették az egyik elméleti 

modellt is, amit a képzés használ, a Herron-modellt 

(Herron, 1971). Noha a modellt az elmúlt évtizedekben 

számos kutató átdolgozta, a PISCES program az eredeti 

skálával dolgozik, hiszen nem a legfrissebb szakirodalom 

bemutatása, hanem a résztvevők reflexióinak előhívása a 

célja: vagyis az, hogy a tanárok elkezdjenek azon 

gondolkodni, milyen esetleges változtatásokat lehetne 

eszközölni a saját módszertanukban, hogy jobban 

érvényesüljön benne a felfedeztetés. 

A Herron-modellt az alábbi táblázatban foglalhatjuk össze: 

Értékelés leírás 

0 Problémákat vetnek fel, az eljárások és megfigyelési módok egyértelműen 

adottak. Kísérletek megfigyelése, kísérletek elvégzése receptek alapján, 

klasszikus laboratóriumi gyakorlatok. 

1 A probléma és az eljárások adottak. A tanulóknak új (például ok-okozati) 

kapcsolatokat kell találniuk. 

2 A probléma adott, de a módszerek, eljárások és a válaszok a tanulók 

részvételével formálódnak. 

3 A probléma, az eljárások és a válaszok is nyitottak. A tanulók „nyers 

jelenséggel” konfrontálódnak. 

2. táblázat: A Herron-modell mint a felfedeztető tanulás feladatkitűzését értékelő skála (Herron, 1971. nyomán) 

2. foglalkozás:  

Elméleti kérdések szempontjából valószínűleg ez a foglalkozás a legfontosabb a tanárok számára. Az 

első foglalkozás eredményei alapján különböző irányokba haladhatnak tovább a csoportok. 

Marshall D. Herron 1971-ben olyan 

négyfokú skálát dolgozott ki, 

amelyen 0-3 pont között értékeli a 

tanárok feladatkitűzését annak 

alapján, hogy az mennyire támogatja 

a felfedeztető tanulást (IBL-t), illetve 

mennyire nyitott tanulási folyamatot 

jelent. 
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A foglalkozás tervezett menete: 

1) Az előző foglalkozás pontjainak felelevenítése – kb. 10 perc 

2) A cikkek jelentőségének megvitatása – 15-20 perc 

3) Az S-TEAM 5-dimenziós vizsgálati modelljének bemutatása – 20-25 perc 

4) A tanítási gyakorlatban már előzetesen használt tevékenységek átalakításával, vagy új 

tevékenységek tervezésével a tudományos gondolkodásmód alkalmazása ennek az alternatív 

modellnek a segítségével – 20 perc (egyénileg vagy csoportban) 

5) Általános megbeszélés 

A kezdeti tapasztalatok azt mutatták, hogy a legtöbb helyzetgyakorlat elhúzódott, így csak kevés idő 

maradt a modell általános megvitatására. A tanároknak több időre volt szüksége ahhoz, hogy a 

modellt a gyakorlatban alkalmazzák. Emellett saját tapasztalataikból vett példán is használniuk kellett 

a modellt. Az első fontos megfigyelés az volt, hogy amikor a tanulókat az új módszertan alapján 

kérdezték, a válasz keresése közben „felfedeztek”. Ez a felfedezés a tanulók látásmódjából eredt, 

nem a tanítási módszertan részének tűnt, hanem inkább egyfajta hozzáállásnak. Néhány tanár 

kimondottan arra fókuszált, hogy a diákokat még nyitottabbá tegyék a kérdések feltevésére. A másik 

érdekes eredmény a felfedeztetés szintjeiről szóló Herron-modell módosítása volt. 

Felfedeztetés szintje Probléma Anyag Eljárás Válasz 

0 Adott Adott  Adott Nyitott 

1 Adott Adott Adott  Nyitott 

2 

(A típus) 

Adott Adott (részben 

vagy teljesen) 

Nyitott vagy 

részben nyitott 

Nyitott 

2 

(B típus) 

Adott Nyitott Nyitott Nyitott 

2 

(C típus) 

Részben 

nyitott/Adott 

(széles 

paraméterek) 

Nyitott Részben adott, 

de ugyanakkor 

nyitott – nem 

megadva, hogy 

mit tegyenek 

Nyitott 

2  

(D típus) 

Adott Részben adott 

(megadva az 

anyagok széles 

skáláját) 

Nyitott a tanulók 

nézőpontjából 

(de adott a 

tanárok részéről) 

Nyitott 

2 

(E típus) 

Nyitott  Nyitott (mi a 

helyzet a 

biztonsággal) 

Nyitott 

3 Nyitott Nyitott Nyitott Nyitott 

2. ábra: A Herron-modell módosított változata 

A feketén szedett szöveg mutatja az eredeti Herron-modellt, a piros szöveg pedig a tanárok 

kiegészítését jelöli, amelyek az első foglalkozáson születtek. Ezek az alszintek nem hierarchikusak a 2. 
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szinten belül. Ez azonban újabb problémát vet fel a továbbképzéssel kapcsolatban. Vajon ha a 

megbeszélés után a tréner nem tud ehhez a témához visszacsatolni, akkor meg kell mutatnunk a 

tanároknak ezt a kibővített verziót? Ezt a képzőknek kell eldönteni a saját belátásuk és a csoport 

jellemzői szerint. 

Az S-TEAM 5-dimenziós vizsgálati modellje a második olyan modell, amely segít a tanároknak abban, 

hogy elgondolkodjanak a jelenleg használt módszereiken. Ez kevésbé előíró jellegű, mint a Herron-

modell, és sokkal részletesebb rálátást ad a folyamatokra. 

Vizsgálati dimenzió A természettudományos gondolkodás vetületei Elemzés 

1. A megértés eredete   

2. A célok eredete   

3. A vizsgálat irányítása   

4. A vizsgálat nyitottsága   

5. A vizsgálat során 

alkalmazandó 

természettudományos 

gondolkodásmód jellemzői 

A megfelelő érzékszervekkel végzem a 

megfigyelést. 

 

A megfigyelt jelenségeket és dolgokat elkülönítem.  

Mintázatokat ismerek fel a megfigyelt dolgok és 

jelenségek körében. 

 

Hipotézist alkotok és tesztelek.  

Ok-okozati összefüggésekről gondolkodom.  

Megfelelően támasztom alá az elméletet tényekkel 

(bizonyítékokkal). 

 

Ábrázolom az eredményeimet.  

Tudatosan gondolkodom.  

Metaforákat és analógiákat használok.  

Az „előbb bizonyítani, később cáfolni” elvet 

alkalmazom. 

 

Együtt gondolkodom másokkal.  

3. táblázat: Az 5-dimenziós vizsgálati eszköz (Smith és munkatársai, 2010 illetve 2011 alapján) 

Az első négy dimenzió a „tanár fejével való gondolkodásnak” az eredménye. Vagyis, hogy mik 

lehetnének pedagógiailag hasznos kérdések a vizsgálódáskor. A PISCES bemutatásakor ezen 

dimenziók stabilnak bizonyultak, hiszen semmilyen negatív véleményt nem váltottak ki a tanárokból. 

Az ötödik dimenzió a tudományos gondolkodás modelljét adja.  
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Hipotéziseket 
alkotok és 
tesztelek 

Gondolkodom az 
okokon és a 
hatásokon 

Minden 
érzékszervemet 

képes vagyok 
használni a 

megfigyeléshez 

Ábrázolok 

Felfedezem a 
mintázatokat a 

tárgyak és 
jelenségek 

kategóriáiban 

Kategorizálom a 
megfigyeléseimet 

(dolgok és 
jelenségek) 

Metaforákat és 
analógiákat 
használok 

Kollaboratívan 
gondolkodom 

Tudatos és 
kontrollált a 

gondolkodásom 

Az elméletet 
bizonyítékokkal 
támasztom alá 

Bertartom az 
"előbb bizonyítani, 

később 
megcáfolni" elvet 

3. ábra: A természettudományos gondolkodás összetevői a PISCES modelljében (Smith és munkatársai, 2011 nyomán) 
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A természettudományos gondolkodás alapvető aspektusai 

Aspektus Mit jelent a gyakorlatban? 

Minden (célszerű) érzékszervemet 

használom a megfigyeléshez. 

Minden érzékszerv alkalmas lehet a természet-

tudományos megfigyelésre (nemcsak a látás). 

A megfigyelt jelenségeket és dolgokat 

elkülönítem. 

A megfigyelésekből származó információk 

rendszerezése, csoportosítása megfelelő fogalmak vagy 

fogalmi rendszerek mentén. 

Mintázatokat ismerek fel megfigyelt 

jelenségek és dolgok körében.  

Kapcsolati rendszerek, ritmusok, összefüggések 

felismerése a rendszerezett információk között. 

Hipotéziseket fogalmazok meg és 

tesztelek. 

A kapcsolatok, mintázatok és ritmusok felismeréséből 

ered: feltevések, becslések megfogalmazása. 

Ok-okozati kapcsolatokról gondolkodom. A feltevések megfogalmazásából és a mintázatok 

felismeréséből következik. 

4. táblázat: A természettudományos gondolkodás alapvető vetületei (Smith és munkatársai, 2011 nyomán) 

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy bármennyire is próbálták a tanárok számára minél 

elfogadhatóbbá tenni, a modell nem lesz rögtön ösztönösen, rutinszerűen alkalmazható. Az első 

tanulság, hogy a tanároknak időre van szüksége ahhoz, hogy hozzászokjanak a modellhez és 

alkalmazzák azt, és erre érdemes őket is előre felkészíteni. A visszajelzések szerint a példákat nagyon 

hasznosnak találták, és akkor kezdték igazán megérteni a modellt, amikor ezeket a példákat 

használták. 

A második tanulság az, hogy senkinek nem szabad úgy gondolni, hogy ha teljesíti a továbbképzés 

követelményeit, akkor ez a végső eredmény, amelynek birtokában máris jobb tanárrá vált. Mivel 

mindenki fejlődik, ezért idővel újra vissza lehet (illetve tanácsos) térni a modellhez, és az 

eredményeket újra áttekintve meg lehet látni a dimenziók közti kapcsolatokat. 

A ’nézőpont’ kifejezés használata a ’készség’ helyett fontos része a modellnek. A 

természettudományos gondolkodásmódnak nem lehet minden nézőpontját beleszőni a mindennapi 

tanórákba. Azonban a tanárok úgy találták, hogy az óráik a természettudományos gondolkodást 

sokkal jobban támogatták, mint ahogy ők azt korábban elképzelték.  

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a tanárok mindkét modellt használják az események elemzésére. 

A Herron-modellt a PISCES modulban inkább tervezési eszközként, valamint a közbeavatkozás során 

használt módszer értékelésére alkalmazzák (utóbbi a modell eredeti küldetésével nagyobb 

összhangban van). A természettudományis gondolkodásmódot feltáró, 5 dimenziós modellt inkább 

elemző eszközként használják a közbeavatkozás előtt és után. Az azzal kapcsolatos döntéseket, hogy 

a gyakorlatoknak megtervezettnek kell-e lenniük, hogy a természettudományos gondolkodás 

szempontjait támogassák, a tanároknak kell meghozni. 

Összességében a modellek sikeresek voltak, hiszen segítettek a tanároknak elgondolkodni a 

módszereiken és értékelni a tanórai tevékenységformákat. 
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3. foglalkozás: 

Alapvetően a következő jellegű kérdés jellemzi: „Mit teszek azért, hogy változást érjek el a jelenlegi 

gyakorlatomhoz képest?” 

A 3. foglalkozás egy lehetséges napirend-tervezete a következő lehet: 

4.30 – 4.45: Feladatlapok önálló kidolgozása első vázlatként a célokról és a változtatás problémáiról 

4.45 – 5.00: Segítség a módszertani változtatásokhoz – a fő képző (tréner) vezetésével 

5.00 – 5.15: Páros munkában: beszélgetés a változtatás problémáiról és továbbfejlesztéséről 

5.15 – 5.30: Az egész csoport megbeszéli az eredményeit 

5.30 – 5.45: Egyéni (vagy csoportos) flipchart készítése, mely bemutatja a célt, a változtatás módját, a 

beavatkozó személyt, valamint hogy miért és hogyan fogja mindezt kivitelezni 

5.45 – 6.00:  Mindenkinek lehetősége van körbejárni és az egyes flipchartokra visszajelzéseket írni a 

másik csoportnak. 

 

4. foglalkozás: 

Az értékelések megbeszélése és a módszertani változtatásokkal kapcsolatos további gondolatok 

kifejtése. Egészen nyugodt légkörű kerekasztal beszélgetést kell elképzelni. 

A PISCES szakemberei kifejlesztettek egy rövid összefoglalót az indikátorokról, amely ad néhány 

támpontot ahhoz, mit kérdezzenek a tanárok egymástól. Nem várták el, hogy tanárok meg is 

válaszolják ezeket a kérdéseket, csupán hogy ezek segítsék a gondolkodásukat. 

•  Hogyan reagáltak a tanulók az órán? Az történt, amit várt? Mi lepte meg, és miért? 

• Sikeres volt az óra? Mit ért sikeren? 

• Azok a tanulók, akik máskor kevesebbszer válaszolnak, most aktívabbak? Miért? 

• Ha újra megtarthatná az órát, mit tenne másként és miért? 

Az is kiderült, hogy olyan fogalmi eszközöket is kaptak ebben a modulban, amit az értékelésekben 

használni tudtak. 

Hasznosnak bizonyultak a rövid, kivonatolt szakirodalmi források. Ezek alapján a tanárok tovább 

gondolkodtak és hasznos módszertani változtatásokat tettek. Ugyanakkor lehet, hogy a források egy 

sokkal kisebb tényezőt jelentenek a modul támogatásának egészében, mint azt a kutatók eredetileg 

gondolták, mivel a fókuszcsoportos interjúk során a tanárok az egymástól való tanulást hangsúlyozták 

jobban. (Utóbbi meglátás a pedagógiai folyamat-tudás (PPK) erősebb szerepét látszik hangsúlyozni a 

pedagógiai tartalmi tudáséval (PCK) szemben.) 
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2. Példa az ötdimenziós elemzési eszköz alkalmazására 

Az alábbiakban konkrét példán keresztül mutatjuk be az ötdimenziós eszköz használatát. A 
tevékenységet 12 éves tanulókkal végezték, akiknek arra a kérdésre kellett választ találniuk, hogy 
milyen tényezők akadályozhatják a szél terjesztette magvak terjedését. A tanulók csoportokban 
dolgozva modellezték a problémát, különböző anyagok illetve termések felhasználásával. 

Vizsgálati dimenzió A természettudományos 
gondolkodás vetületei 

Elemzés 

1. A megértés eredete  A tanulók nem értették a tanári magyarázatot, 
ezért a tevékenység célja a mélyebb megértés. 

2. A célok eredete  A tanár tette fel az alapkérdést, de a tanulói 
csoportok választottak munkamódszert. 

3. A vizsgálat irányítása  A tanár abban irányít, hogy a csoportok ne 
térjenek el az alapkérdéstől, de a modelleket a 
csoportok készítik el. 

4. A vizsgálat nyitottsága  Szándékosan zárt, hogy a kérdésre válaszoljon. 

5. A vizsgálat során 
alkalmazandó 
természettudományos 
gondolkodásmód 
jellemzői 

A megfelelő érzékszervekkel 
végzem a megfigyelést. 

Magvakat figyelnek meg, ennek alapján tervezik a 
modellt, tömeget és távolságot mérnek közben. 

A megfigyelt jelenségeket és 
dolgokat elkülönítem. 

Nem jelenik meg. 

Mintázatokat ismerek fel a 
megfigyelt dolgok és 
jelenségek körében. 

A modellek alakja, tömege és a megtett távolság 
között kell az összefüggést felismerni. Az egyes 
modelleket összehasonlítják a csoportban. 

Hipotézist alkotok és 
tesztelek. 

A próbálgatás és a hibák értékelése révén jelenik 
meg. A tanulóknak van egy alapötletük, amelyet a 
modellezés során folyamatosan finomítanak. 

Ok-okozati összefüggésekről 
gondolkodok. 

Az alak, tömeg és távolság összefüggését kell 
feltárnia a tanulóknak. 

Megfelelően támasztom alá 
az elméletet tényekkel. 

Az adatok alapján kell a tanulóknak 
következtetéseket megfogalmazniuk. 

Ábrázolom az 
eredményeimet. 

A modellek és a valódi termések (magvak) 
összehasonlítása révén jelenik meg. 

Tudatosan gondolkodom. Nem jelenik meg feltétlenül. 

Metaforákat és analógiákat 
használok. 

A modellalkotás folyamatában megjelenik: a 
készített modell a termés metaforája. A 
vizsgálatok során több analógia is megjelenhet. 

Az „előbb bizonyítani, 
később cáfolni” elvet 
alkalmazom. 

Nem jelenik meg. 

Együtt gondolkodom 
másokkal. 

A csoportmunka biztosítja. 

5. táblázat: Példa az ötdimenziós eszköz alkalmazására (Smith és munkatársai, 2011 nyomán) 
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3. A tanárok mint kutatók lehetséges szerepei – C. Day modellje alapján 

Christopher Day a reflektív szakember-elmélet (Schön, 1983) tükrében olyan kontinuumot vázol, 

melyben a kutatói szerep tükrében helyezi el a pedagógusok lehetséges tevékenységeit, a tanításhoz 

és hivatásukhoz való viszonyulását. Lehetségesnek látja a pálya során a fejlődést, és azt is, hogy a 

tanárok ezeket a szerepeket váltogassák különböző munkafolyamatoknak, helyzeteknek 

megfelelően. 

Szokásos 
tanárszerep 

Ön-megfigyelő 
tanár 

Vizsgálódó tanár 
Akciókutatásban 
korlátozott szerep 

Vizsgálódó tanár 
Akciókutatásban 
önértékelő 

Kutató tanár 
Hagyományos 
kutatói szerep 

elszigetelten, saját 
osztályában 
dolgozik 

elszigetelten, saját 
osztályában 
dolgozik 

elszigetelten, saját 
osztályában 
dolgozik 

egy rendszeresen 
találkozó közösség 
tagja, de saját 
osztályában 
dolgozik 

elszigetelten, saját 
osztályában 
dolgozik 

és és és és és 
időről időre 
reflektál saját 
gyakorlatára, és 
lehet, hogy 
lépéseket tesz 
finomítására 

rendszeresen 
reflektál 
gyakorlatára és 
esetleg lépéseket 
tesz a finomításra 

rendszeresen 
reflektál 
gyakorlatára és 
lépéseket tesz a 
finomításra 

rendszeresen 
reflektál 
gyakorlatára és 
lépéseket tesz a 
finomításra 

reflektál a 
gyakorlatára; 
elkülöníti a 
hipotézist a 
tudományos 
elmélettől 

és és és  és és 
nem konzultál külső 
személyekkel 

lehetőség szerint 
konzultál, vagy 
kritikus barát segíti 

lehetőség szerint 
konzultál, vagy 
kritikus barát segíti 

szinte bizonyosan 
konzultál, vagy 
kritikus barát segíti 

segítséget kér 
szakfelügyelőtől, 
tanácsadótól, 
konzulenstől 

és és és és és 
nem gyűjt adatokat a maga kedvére 

néha adatokat gyűjt 
rendszeresen gyűjt 
adatokat 

rendszeresen gyűjt 
adatokat 

rendszeresen gyűjt 
adatokat 

 és és és és 
 adatait 

informálisan elemzi 
rendszeresen 
elemez adatokat és 
fogalmaz meg 
hipotézist 

rendszeresen 
elemez adatokat és 
fogalmaz meg 
hipotézist 

rendszeresen 
elemzi adatait 
hipotézisei 
bizonyítására vagy 
cáfolására 

és de és és és 
nem készít 
beszámolókat 

nem készít 
beszámolókat 

beszámolókat 
készít, nyitott a 
kritikára 

beszámolókat 
készít, nyitott a 
kritikára 

írt már beszámolót, 
nyitott a kritikára 

de de és és és 
rendszeresen 
próbálja 
reflexióinak 
eredményét a 
gyakorlatába 
beépíteni 

rendszeresen 
próbálja 
reflexióinak 
eredményét a 
gyakorlatába 
beépíteni 

reflexióinak 
eredményeit 
beépíti a 
gyakorlatába, 
rendszeresen 
változtat, megújul 

reflexiói alapján 
gazdagítja, 
változtatja 
gyakorlatát, az 
újdonságokat 
beépíti, 
hipotéziseket 
tesztel 

reményei szerint 
hozzájárul a 
tudományos 
elméletek 
születéséhez 

6. táblázat: Tanári szerepek (Day, 1999 nyomán) 
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