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Összefoglaló 
 

A természettudományos műveltség folyamatosan hanyatlik, és tovább csökken a kereslet a 

felsőfokú természettudományos szakok iránt. A szakgimnáziumok 9. évfolyamán a 

2016/2017-es tanévtől új tantárgyként került bevezetésre a komplex természettudomány, ami 

nagy lehetőséget, ám egyben komoly kihívást is jelent a szakgimnáziumok és az ott tanító 

pedagógusok számára. A pedagógusok nagy része elégedetlen az új tantárggyal. Nincsen 

hozzá megfelelő tankönyv, és külön erre szakosodott pedagógus, így a tanárok többsége nem 

tudja, hogy mit is kellene tanítani ezen az órán. Kutatásom részeként egy kérdőíves 

felméréssel megnézem, hogy a szakgimnáziumban tanító pedagógusok milyen feltételek 

mentén, hogyan oldják meg az új tantárgy oktatását. A tapasztalatok értékes információt 

jelenthetnek a további fejlesztések számára. 

 

 

Complex science: the newest subject for 9th-grader vocational 

school students 
 

Abstract 

 
 

The scientific literacy is continuously shrinking, and the continuous decrease demands higher 

education science courses. In the 9
th

 class of the vocational high school a new subject has 

been introduced as a complex science from the 2016/2017 school year, which is a big 

opportunity, but also poses a serious challenge to the vocational high schools and the teachers 

working there. Most of teachers are dissatisfied with the new subject. There are no adaptable 

textbooks, nor specialist teachers, so most teachers do not know what they should teach in this 

class. As part of my research I survey with a questionnaire what conditions are available for 

vocational high school teachers, and how to solve the new subject’s education. The 

experience may signify valuable information for further development. 

 

Bevezetés 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egyéni tudás szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és az 

autonóm közösségek fennmaradásával. A globális problémák megoldásának fontos feltétele 

az állampolgárok természettudományos műveltsége, az ok-okozati összefüggések felismerése. 
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EDU 7. évfolyam 1. szám   

 

67 

1. Változások a szakképzésben 

2016. szeptember 1-jével lépett életbe a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosítása, a 2015. évi LXV. törvény. A 2015. évi LXV. törvény 2016. szeptember 1. 

napjától megváltoztatta a szakképző iskola típusokat, új képzési struktúrát állított fel. A régi 

szakközépiskola helyébe a szakgimnázium lépett, a szakiskolákat pedig a szakközépiskolák 

váltották fel. A 2015. évi LXVI. törvény 2016. szeptember 1-jétől megváltoztatja a 

szakgimnáziumi 9-12. évfolyamokon a szakmai és a közismereti képzések arányát is. Ennek 

alapján a szakmai képzés aránya emelkedik, 600-700 óra szakmai képzési többlet jelenik meg, 

amit a közismereti tantárgyak csökkentésével értek el. A szakközépiskolások eddig tanultak 

biológiát, fizikát, kémiát és földrajzot, de a szakgimnazisták már nem. A 9. évfolyamban egy 

kötelező komplex természettudományos tantárgyat tanulnak (heti 3 óraszámban), és a 10. 

évfolyamtól már csak az ágazathoz kapcsolódó tantárgyat heti 2 óraszámban.  

A kerettanterv szerint: 

1. az egészségügyi, erdészeti, mezőgazdasági, környezetvédelmi és szépészeti 

ágazat diákjai biológiát 

2. a gépészek, technikusok fizikát 

3. kohászok, vegyészek és nyomdászok kémiát 

4. bányászati, turisztikai és földmérők földrajzot  

5. a vendéglátósok, kereskedelmi és gazdasági szakmát tanulók pedig tudomány 

helyett nyelvet tanulhatnak (NIVE, 2016) 

 

2. PISA (Programme for International Student Assessment) 

A PISA vizsgálat célja annak felmérése, hogy a közoktatást hamarosan elhagyó 15 éves 

diákok milyen mértékben rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, amelyek a 

mindennapi életben való boldoguláshoz, a továbbtanuláshoz vagy a munkába álláshoz 

szükségesek. A háromévente megrendezésre kerülő PISA- vizsgálat három tudásterületen 

(szövegértés, matematika és természettudomány) méri a tanulók képességeit. (OECD, 2017)  

 

2016 decemberében kijöttek a legfrissebb PISA- teszt eredményei, a nagy nemzetközi 

kompetenciamérésé, amit az egész világon árgus szemekkel szoktak figyelni az oktatási 

szakértők és oktatáspolitikusok.  
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1. ábra: PISA természettudományos eredmények (saját szerkesztés) 

 

Az ábrán látható, hogy a mutatóink rosszabbak, mint valaha. A természettudományos 

kompetenciák soha nem zuhantak még akkorát, mint most. Minden területen bőven az OECD- 

országok átlaga alatt vagyunk. Korábban sem volt jó a helyzet, a háromévente a világon 

végigsöprő nagy kompetenciamérésben majdnem mindig elmaradtunk az átlagtól, de a 

lemaradásunk egyre csak nő. A természettudományos műveltség hanyatlik, erre azonban nem 

az a megoldás, hogy a magyar diákok 40 százaléka ezután ne is kapjon átfogó reálképzést a 

középiskolában. A szakgimnáziumi érettségi annyival kevesebb a gimnáziuminál, hogy 

kevesebb szakra lehet tervezni a továbbtanulást, így tovább csökken a kereslet a felsőfokú 

továbbtanulás, főleg a természettudományos szakok iránt (Molnár, 2014a). 

A PISA- tesztek már korábban is egyértelművé tették, hogy a magyar oktatási rendszer 

nemzetközileg nem versenyképes. Hagyományosan rosszul szerepelünk a teszten, rosszabbul, 

mint más iskolai felméréseken. A PISA nem azt a lexikális tudást méri, ami a magyar 

iskolákban még mindig meghatározó, hanem kompetenciákat, azt, hogy a tanulók mennyire 

képesek ismereteiket iskolán kívüli szituációkban alkalmazni. Ez az, ami látványosan nem 

megy nagyon sok magyar gyereknek – sem szövegértésben, sem természettudományos 

területen, sem matematikában. Vagyis a kerettantervi tudást a magyar diákok nem tudják 

máshol, más típusú feladatoknál jól kamatoztatni. (Index, 2016)  
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A másik alapprobléma, hogy a magyar iskolarendszer túl egyenlőtlen és túlságosan 

szegregált. A rossz szociális helyzetű családokban a gyerekek nem kapnak elég támogatást és 

segítséget a szülőktől a tanuláshoz. Ebből olyan hátrányok származnak, amelyeket később 

már nehéz behozni. A friss PISA adatok szerint a 35 OECD ország közül a családi háttér 

nálunk határozza meg a legerősebben a tanulói eredményeket. Az otthonról hozott 

különbségeket az iskolák többsége nem tudja kompenzálni. (Index, 2016)  

 

3. Természettudományos kerettanterv 

A 2016/2017. évi tanévben az új szakképzési intézményi és oktatási rendszer, valamint az 

Országos Képzési Jegyzék módosítása alapján a közismereti kerettantervek is módosultak. A 

természettudományos kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) számú EMMI rendelet 14. számú melléklete tartalmazza, hogy a szakgimnáziumok 

számára a kötelező komplex természettudomány új tantárgyként került bevezetésre. A 

tantárgy oktatására vonatkozó végzettségi és szakképzettségi követelményt a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (14) bekezdésében foglaltakkal kiegészítve 

kell alkalmazni. Az új tantárgy oktatását 2016. szeptember 1-jétől a biológia, fizika, kémia 

vagy földrajz szakos tanár szakképzettséggel rendelkező pedagógusok végezhetik. A 

szakgimnáziumokban a tantárgyat a 9. osztályos diákok heti három órában (évi 108 óra) 

tanulják, majd a második évtől már a szakmához kapcsolódó egy tárgyat tanulják, így a 

kémiát, fizikát, földrajzot, vagy biológiát. A tantárgy kapcsolatot teremt a tudományos 

eredmények és a hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása 

terén már sok kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos 

témákkal való foglalkozás örömforrássá váljon. A tantárgy rendszerezi, kiegészíti a tanulók 

meglévő tudását, és fejleszti a természettudományos gondolkodásukat, képességeiket.  

Legfontosabb célja a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogyan 

lehet továbblépni. Olyan tudást kínál, és olyan képességeket fejleszt, amelyek a mai világban 

elengedhetetlenek. (OFI, 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról) 

A természettudományos kerettanterv a korszerű természettudományos nevelést támogatja. Az 

iskolák elősegíthetik az ember és környezete közötti kapcsolat megértését és az ennek 

megfelelő kompetenciák kialakítását. A kerettanterv az integráció jegyében készült. Integrált, 

komplex jellegével elősegíti az egységes természettudományos tudás kialakulását. Formálja 

az egységes természettudományos műveltséget, világképet, gondolkodást és szemléletmódot.  

http://dex.hu/x.php?id=index_belfold_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2Feurologus%2F2016%2F12%2F14%2Fa_kulonbsegek_feszitik_szet_a_magyar_oktatast%2F
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Célja, hogy a diákok ne az elméleti ismereteken át jussanak el a tudáshoz, hanem a 

mindennapi életben megtapasztalható valósságból induljanak ki. A komplex 

természettudomány tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismereteket tárgyalja. A 

tantárgy bevezetése gyakorlatorientált, digitális eszközök használatával is megvalósulhat, ami 

eltér a megszokott kötött rendszerű iskolai hagyományoktól. Ezzel nagyobb szabadságot 

teremtve a tanárok számára.  

 

Probléma felvetése 

 

Az új komplex természettudományos tantárggyal a legfőbb probléma, hogy nem áll mögötte 

megfelelő tanárképzés. Az egyetemen külön képzik a fizika-, kémia-, földrajz- és 

biológiatanárokat, így nincs ma olyan pedagógus Magyarországon, akit felkészítettek volna a 

komplex természettudományos tantárgy tanítására. A szaktanároknak el kell fogadniuk, hogy 

bármennyire is fontosnak tartanak bizonyos fogalmakat, képleteket, ezek egy ilyen integrált 

tárgyból hiányozhatnak, mert teljesen más az oktatás célja. A tantárgy elsődleges célja a nagy 

összefüggések megértése. (abcúg, 2016) 

A szakgimnáziumban tanulók a 4 kötelező érettségi tantárgyat (magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika és egy idegen nyelv) gyakorlatilag ugyanolyan óraszámban tanulják, 

mint a gimnáziumban. A többi közismereti tárgyat (kémia, biológia, fizika, földrajz stb.) 

kevesebb óraszámban tanulják, mint a korábbi típusú szakközépiskolában, de helyette 

gyakorlati jellegű tantárgyakat kapnak. Mindenki csak a saját szakmájához kötődő 

természettudományt tanulja, időközben nem tudja magát meggondolni, hogy másik szakmát 

válasszon. Ez nagyon megnehezíti a szakgimnáziumi tanulók életét, ha tovább szeretnének 

tanulni, vagy iskolát, szakmát szeretnének váltani. Az új rendszerben már az általános iskola 

végén el kell döntenie a gyerekeknek, hogy mivel szeretnének foglalkozni (Molnár, 2010).  

Az egy évig tartó összevont kötelező komplex természettudományos tantárgy ezen nem sokat 

segít. Ha a diák fel van mentve matematikából vagy idegen nyelvből, akkor kénytelen egy 

természettudományos tantárgyat választani érettségire. A legnépszerűbb a földrajz és biológia, 

de ilyen kevés óraszám mellett ez nehéz feladat. 

A szakgimnáziumok első évében heti 3 órában tanulják a diákok a komplex 

természettudományos tantárgyat, integrálva benne a fizikát, kémiát, biológiát és földrajzot. 

Több országban van hasonló „science” óra, ott azonban erre ráépül a későbbi differenciálás. 

Ez nálunk hiányzik, mert a magyar szakgimnáziumokban a 10. osztálytól már csak egy, a 
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szakmához leginkább megfelelő természettudományos tantárgyat fogják tanulni a diákok. Ez 

a továbbtanulási lehetőségeiket nagyban korlátozza. 

Az új tantárgynak nincsenek előzményei a magyar oktatási rendszerben. A „science” egy 

ideális világban jó irány lehetne, de nálunk nem sikerült bevezetni, mert hiányoznak az 

alapjai. Az egyetemeken nincsen science- tanárképzés, így nincsenek tanárok sem, akik 

tudnák tanítani. 

Több lett a szakmai, emiatt kevesebb a közismereti tárgyak óraszáma. Ezt a radikális 

átalakítást iszonyú kapkodással hajtották végre. Se előkészítés, se érdemi szakmai 

egyeztetések, a munkaanyagok véleményezésére nem hagytak időt, a szakmai követelmények 

késve jelentek meg, és már szeptember 1-től érvényesek voltak. A tárgy kerettantervét 

mindössze néhány nappal a tanév kezdete előtt fogadták el, addig csak tervezet formájában 

létezett. A tantárgyat érdemi támogatás nélkül kezdték tanítani szeptemberében a 

szakgimnáziumokban, tankönyv és tanmenet nélkül. Így az összevont, új 

természettudományos tantárgy kidolgozása a szaktanárok feladata maradt. 

 

„Fejlesszünk együtt!”  

 

Mivel az új tantárgyhoz nem készült tankönyv, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 

elindította a „Fejlesszünk együtt!” programot. Ezt a programtervet támogatja és 

megvalósulását segíti többek között a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), több 

felsőoktatási intézmény, szakmai szervezet és a Prezi.  

A programterv célja egy korszerű, integrált szemléletű természettudományi oktatási gyakorlat 

támogatása és elterjesztése, amivel felkelthető a diákok érdeklődése a természettudományok 

iránt, és fejlesztheti a természettudományos gondolkodásukat. (OFI, Fejlesszünk együtt! 

programterv, 2016) 

A Fejlesszünk Együtt program filozófiája, hogy a komplex természettudomány tantárgy 

tanításának módszertanát, jó gyakorlatait, és a tanítás segédleteit a tantárgyat tanító 

pedagógusokkal közösen alkossuk meg. A kerettanterv pontosan körülírja, hogy mi tartozik 

bele a tantárgy követelményeibe, melyet az OFI munkatársai 22 témára bontottak. Ehhez a 22 

témához folyamatosan kerülnek fel a Nemzeti Köznevelési Portálra (nkp.hu) 

eszközcsomagok, ahonnan minden pedagógus el tud indulni a saját tanítási gyakorlatának a 

http://ofi.hu/fejlesszunk-egyutt-0
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kialakításán. Elindult az ofi.hu/fejlesszunk-egyutt oldal, ahol elérhetők a legfrissebb hírek, 

segédletek, információk. (OFI, 2016) 

A komplex természettudományos ismeretek tantárgyhoz készült segédanyag tanári 

módszereinek további fejlesztésében a tudományos intézmények, szervezetek nyújtanak 

segítséget. Az új médiaelemekre is építkező segédanyag (Molnár, 2014b) olyan típusú 

megközelítést ad, amely a mindennap megtapasztalható valóságból indul ki, és azt 

magyarázza. A cél, hogy ne az elvont, elméleti ismereteken keresztül jussanak el a diákok a 

tudáshoz. Tegyük vonzóvá számukra a szakképzést. 

 

Kérdőíves felmérés 

 

A szakgimnáziumok 9. évfolyamán a 2016/2017-es tanévben új tantárgyként vezették be a 

komplex természettudományt, ami komoly kihívást jelent az iskolák és a pedagógusok 

számára.  

 

1. A vizsgálat célja 

Megvizsgálom, hogy a szakgimnáziumok és az ott tanító pedagógusok milyen feltételek 

mentén, hogyan oldják meg az új tantárgy oktatását. 

Cél: egy átfogó képet kapni a tantárgy jelenlegi helyzetről, és a feltárt tapasztalatokkal 

elősegíteni a további fejlesztéseket. 

 

2. Alkalmazott módszertan 

A kérdőíves felmérést alkalmazó módszert választottam eszközül. A kérdőívek összeállítása 

során ügyeltem rá, hogy a feltett kérdések könnyen érthetők és világosak legyenek. Emellett 

nagy hangsúlyt fektettem a feldolgozhatósági és értékelhetőségi szempontokra. Minél több 

releváns információt szerettem volna összegyűjteni, és nem akartam, hogy túl sok időt vegyen 

igénybe a kérdőív kitöltése. A 12 kérdést tartalmazó kérdőív zárt kérdésekkel mérte fel a 

szakgimnáziumban tanító pedagógusok óraszervezési megoldásait. A kérdőíveket online 

kérdőíves módszerrel töltötték ki a tantárgyat tanító pedagógusok. Az adatokat kiértékelését 

az http://online-kerdoiv.com/ oldalon beérkezett válaszok, diagramok és az Excel program 

segítségével dolgoztam fel. 

3. A vizsgálat eredményei 

http://ofi.hu/fejlesszunk-egyutt
http://online-kerdoiv.com/
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A kérdőívek összesítését Excel programmal és a http://online-kerdoiv.com/ oldal által 

felkínált ábrák segítségével végeztem el. A zárt típusú kérdésekre egy választ lehetett 

megjelölni. Iskolánként általában 1 pedagógus töltötte ki a kérdőívet. A vizsgált minta ennek 

megfelelően 13 db kérdőív, azaz N = 13.  

 

2. ábra: Helyszínek, ahol kitöltötték a kérdőívet
1
 

A kérdőívre 13 olyan pedagógus válaszolt, aki szakgimnáziumban évi 108 órás (heti 3 órás) 

komplex természettudomány tantárgyat tanítja. 

 

3. ábra: Intézmény típusa (saját szerkesztés) 

Az iskolák profil szerinti bontásában a pedagógusok 46%-a csak szakgimnáziumi képzést 

nyújtó intézményben tanítják a tantárgyat, 39%-uk szakgimnáziumi és szakközépiskolai 

képzést kínáló, 15%-uk gimnáziumi és szakgimnáziumi képzést nyújtó iskola pedagógusai.  

                                                 
1
 http://online-kerdoiv.com/questionnaire/statistics/id/40653/noLocationLimit/1  

http://online-kerdoiv.com/
http://online-kerdoiv.com/questionnaire/statistics/id/40653/noLocationLimit/1
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Szakmai gyakorlatuk hossza alapján a legtöbb (46%) 10 év alatti tanítási idővel rendelkezik, 

és kisebb mértékben (23%-ban) fordulnak elő a 10–19 évnyi és a 30 feletti szakmai 

gyakorlattal rendelkező pedagógusok. A megkérdezettek közül csupán egy tartozik a középső, 

20-30 éves kategóriába. 

 

4. ábra: Szakmai gyakorlat hossza (saját szerkesztés) 

A természettudományi szaktantárgyi képesítések megoszlása a válaszadók körében 

egyenletes. A kitöltők 35%-a rendelkeznek kémia szaktanári végzettséggel, 23%-uknak 

természetismeret-környezettan tanári végzettsége van, 18%-uknak biológia, földrajz és csupán 

6%-uk fizika tanár.  

 

5. ábra: Végzettség (saját szerkesztés) 

Óraszervezési megoldások 
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A válaszadók közel fele (46%) számolt be arról, hogy intézményükben 4 vagy több fő tanítja 

a komplex természettudomány tantárgyat, 31%-uk esetében 3 fő, 23%-uknál pedig egyetlen 

pedagógus.  

 

6. ábra: A komplex tantárgyat tanító pedagógusok száma (saját készítés) 

A válaszolók közel fele (45%) egyetlen osztályban tanítja a komplex természettudomány 

tantárgyat, 31%-uk kettő, 16%-uk négy, 8%-uk három kilencedikes szakgimnáziumi 

osztályban. 

 

7. ábra: Hány kilencedikes osztályban tanít? (saját készítés) 
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A 8. ábrán látható, hogy a szakgimnáziumokban komplex természettudomány tantárgyat 

tanító pedagógusok fele egyedül végzi el ezt a feladatot, 39%-uk más pedagógusokkal együtt, 

15%-uknál az iskolában van olyan osztály, ahol egyedül tanítja a tárgyat, és van, ahol 

másokkal közösen. 

 

8. ábra: Egyedül vagy más pedagógusokkal közösen tanítja a tantárgyat? (saját 

készítés) 

Eredményeim szerint a komplex természettudomány tantárgy bevezetésének első évében a 

pedagógusok döntően tantárgyi bontásban (néhány óra kémia, néhány óra fizika stb.) kezdték 

el tanítani a tárgyat: kétharmaduk alapvetően így tanít, további 17% arról számolt be, hogy 

néha előfordul ez is, és a másik 17%-uk válaszolta azt, hogy soha nem alkalmazza ezt a 

módszert. A megkérdezettek 42%-ának tanítási szemléletét a tematikus bontás jellemez, tehát 

egy-egy jelenség értelmezése, magyarázata, megértése különböző szaktudományos 

szempontok szerint történik. A másik 42%-ánál esetenként előfordul ez a mód is, 16%-uk 

tanítására viszont ez a szemlélet egyáltalán nem jellemző.  
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9. ábra: A tantárgy tanítási módja (http://online-kerdoiv.com) 

 

Ahogyan a fenti ábráról kitűnik, a válaszadó pedagógusok közel 80%-a csoportosan tanítja a 

tantárgyat, de az esetek többségében egy téma vagy tematikus egység közös tervezése 

elmarad. Az általános szemlélet- és módszerváltáshoz intenzív szakmai továbbképzésekre és 

hosszabb előkészületekre lenne szükség. 

 

Korábbi tapasztalat 

A pedagógusok 42%-ának semmilyen korábbi tapasztalata nem volt a jelenségalapú 

természettudományos oktatással kapcsolatban. Ugyanakkor a tárgyat tanítók közel fele már 

korábban is alkalmazta saját szaktárgyában e megközelítést, harmaduk (33%) szakiskolában is 

tanította, illetve tanítja a természetismeret közismereti tárgyat. (lásd 10. ábra). A feltett 

kérdés: „Önnek milyen korábbi tapasztalatai vannak a jelenségalapú természettudományos 

oktatással kapcsolatban? Több választ is jelölhet!” 
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10. ábra: Korábbi tapasztalatok (saját szerkesztés) 

A bevezetett komplex természettudomány tantárgy tanítását a pedagógusok 13%-a azért 

vállalta, mert jó feladatnak tartja. Gyakorlata 20%-uknak volt korábbi komplex 

természettudomány vagy természetismeret tanításában, ugyanakkor a tárgy oktatásába 

bekapcsolódó pedagógusokat alapvetően az motiválta, hogy megszűntek a tantárgyaik, volt 

szabad órakeretük, illetve (ezzel nyilván szoros összefüggésben) az intézményvezető kijelölte 

őket e feladatra. 

Tankönyv- és taneszköz-használat 

A szakgimnáziumokban komplex természettudomány tárgyat tanító pedagógusok 61%-a 

számolt be arról, hogy minden olyan teremben, ahol a tantárgyat tanítja, van projektor, közel 

felénél laptop vagy asztali számítógép, minden tanteremben 85%-ának van internetkapcsolata, 

és csak 10%-ának van lehetősége mindenhol okostáblát használni. Különösen nagy hiány 

mutatkozik okostáblákból. (lásd 11. ábra). 
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11. ábra: A tantárgy tanítására szolgáló tantermek digitális felszereltsége,
2
 

 

A tantárgyat tanító pedagógusok csupán bő harmada használ szinte minden tanórán 

valamilyen digitális segédeszközt, egynegyedük azok több mint felén, harmaduk kevesebb, 

mint felén, 7%-uk pedig soha. Ugyanakkor a komplex természettudományos oktatás során 

adataink szerint nincs közvetlen oksági kapcsolat a tantermek digitális felszereltsége és a 

digitális eszközhasználat között, ez utóbbit az iskola típusa (az iskolai klíma), valamint a 

pedagógus egyéni jellemzői, beállítódása is jelentős mértékben befolyásolja. 

A 12. ábrán látható, hogy a komplex természettudomány tárgy tanítása során a pedagógusok 

közel 84%-a a korábbi szaktárgyi tankönyvekre épít, 30%-uk a Nemzeti Köznevelési Portál 

tanári eszközcsomagját is igénybe veszi, és a válaszadók 76%-a az interneten elérhető 

tananyagot használja. Szakiskolai közismereti természetismeret tankönyveket is igénybe vesz 

a tárgy oktatásához a tanárok 46%-a – értelemszerűen azok, akik szakiskolában is tanítják a 

tárgyat.  

 

 

                                                 
2
 http://online-kerdoiv.com/questionnaire/queststatistics/id/40653  

http://online-kerdoiv.com/questionnaire/queststatistics/id/40653


EDU 7. évfolyam 1. szám   

 

80 

 

12. ábra: A felhasznált segédeszköz (saját készítés) 

Az általam felsoroltakon kívül „egyéb” lehetőségként egy pedagógus a ppt-ket említette meg. 

Szakmai segítség 

Az új tantárgy tanításához a pedagógusok nagy része az OFI tájékoztatóiból kapott szakmai 

segítséget (39%), de minden második pedagógus a kollégák segítségére is számíthatott. Két 

pedagógus említette, hogy az iskolaigazgató segített neki a tantárgy bevezetésekor. 

Szaktanácsadói támogatásról csak 8%-uk számolt be, 15% pedagógus-továbbképzés és 23% 

szakmai hálózat (Facebook csoport) segítségével indulhatott neki az új tantárgy tanításának. A 

megkérdezettek közül senki se látott a tárgyhoz kapcsolódó bemutatóórát, és nem kaptak 

fenntartói tájékoztatót.  
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13. ábra: Segítség a tantárgy tanításához (saját készítés) 

A tantárggyal kapcsolatos kezdeti bizonytalanság és a megvalósításban kapott szabadság 

megélhető egy izgalmas szakmai kihívásként vagy akár egy kudarcként. A megkérdezett 

pedagógusokra mindkettő jellemző. Bár többen voltak azok, akik izgalmas szakmai 

kihívásként élték meg a feladatot (38%), mint azok, akik átláthatatlan és megoldhatatlan 

feladatnak (8%). A legtöbben, a megkérdezettek 54%-a, azt a válaszlehetőséget jelölték meg, 

hogy a tantárgy tanítása sok erőfeszítést, egyéni felkészülést igényel tőlük. 

 

14. ábra: Megkérdezettek személyes véleménye (saját készítés) 

Izgalmasabb kihívásként élik meg a feladatot azok, akik többen tanítanak egy osztályban, míg 

azok, akik egyedül kénytelenek megbirkózni a feladattal. Az egyedül tanítók nagyobb 
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arányban jelezték az egyéni erőfeszítések szükségességét. Azok a pedagógusok, akik kaptak 

valamilyen segítséget, felkészítést a tantárgy oktatásához, gyakrabban számoltak be arról, 

hogy számukra izgalmas szakmai kihívást jelent, mint a felkészítésben nem részesültek. 

 

4. Következtetések 

A komplex természettudomány tantárgyat tanító pedagógusok nagy szükségét érzik egy olyan 

tankönyvnek (jegyzetnek vagy munkafüzetnek), amit a diákok kezébe tudnak adni és maguk 

is előszeretettel forgathatják. Nagyon sokan igénylik az internetes segédanyagokat a 

pedagógusok és a diákok számára is. Kutatásom során az is kiderült, hogy vannak olyan 

pedagógusok, akik már a korábbi évek tapasztalatai által összegyűjtött saját szakmai 

anyagaikból dolgoznak, így ők könnyebben tudnak azonosulni az új tantárggyal, és tudják 

segíteni a többi kollégát, ezzel is támogatják a tantárgy tanítását, fejlődését. 

 

Összegezés 

2016. szeptember 1-jétől minden magyar szakgimnáziumban elindult egy olyan, központi 

jelentőségű tanóra, aminek nincsenek tanárai, nincsen tankönyve, nincsenek ellenőrzött tanári 

segédanyagai, a pedagógusok nem kaptak hozzá megfelelő szakmai segítséget, felkészítést, és 

a tantárgy kerettantervét öt nappal a tanév kezdete előtt hozták nyilvánosságra.  

A gyakorlatban az iskolák két dolgot tehetnek. Vagy megosztják az új, integrált tantárgyat a 

szaktanárok között: mindenki egymás után letanítja a maga blokkját. Eredményeimből is 

látszik, hogy a megkérdezett pedagógusok döntően tantárgyi bontásban (néhány óra kémia, 

néhány óra fizika stb.) kezdték el tanítani a tárgyat. Ebben az esetben az integráció csak 

névleg létezik, év végén a tantárgyat oktató pedagógusok közösen megegyeznek az 

osztályzatokban. Vagy egy pedagógus kapja az egész komplex tantárgyat. Ez leginkább a 

kötelező óraszámoktól függ. Itt a pedagógus a saját képére formálhatja a tanórát. Ez akár egy 

izgalmas szakmai kihívást is jelenthet a pedagógus számára, de mivel egyedül kell 

megbirkóznia a feladattal, jóval nagyobb erőfeszítéssel is jár, mint akik csoportosan 

dolgoznak együtt. A válaszadók intézményeiben közel fele-fele arányban valósult meg 

mindkét eset. Komplex, integrált képzés azonban egyik esetben sem valósul meg, csak 

papíron marad.  

Az egész zavaros helyzet hátterében az áll, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 

elképzelései szerint alakítják át a volt szakközépiskolákat, szakiskolákat. A deklarált cél a 
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munkaerőpiachoz igazítás. Véleményem szerint az iskolarendszerű szakképzésnek nem a 

munkaerőpiac jelenlegi igényeit kellene kielégítenie, hanem a munkavállalás képességét 

kellene hosszú távon megalapozni. A szakgimnáziumok új kerettanterve a tanulókat túlzottan 

orientálja, 14 évesen ráállítják őket egy olyan pályára, amiről aztán nagyon nehéz lesz váltani.  

A szakgimnáziumokba már idén is kevesebben jelentkeztek, de az átalakítások hatását csak 

jövőre érzékelhetjük. Új elnevezéseket kell adni a korábban, még szakközépiskolai 

rendszerben kezdő osztályoknak, és az új nevekkel a szülőket és pedagógusokat is 

összezavarjuk. 

A komplex természettudományos tantárgy jobban fogja szórni a diákok tudását, így tovább nő 

a szakadék a gimnáziumok és a szakgimnáziumok között. Aki hiányos természettudományos 

ismeretekkel fejezi be az középiskolát, az nem fog tudni érettségit tenni belőle, így nem nyer 

felvételt a felsőoktatásba, mert ezeknek a tárgyaknak az ismeretanyaga szorosan 

összekapcsolódik. A természettudományok összehangolását jó ötletnek tartom, de ehhez 

elengedhetetlen a tantervek, és egy oktatási segédanyag (tankönyv) kidolgozása, amivel 

segítjük a pedagógusok és a diákok munkáját. 

 

A tanulmány elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgypedagógiai Kutatási 

Programja támogatta. 
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