
Miért szükségszerű a természettudományok komplex oktatása? 
 

1. Nem kell minden gyereket/diákot úgy tanítani kicsi korától kezdve, mintha természettudós 
válna belőle.  

2. A mai világban a természettudósok számára is fontosabbak a képességek (pl. modellezés, 
kérdésfeltevés, megfigyelés, jelrendszerek értelmezése és használata, együttműködés, 
kreativitás), mint a tudomány hagyományos ismeretei. A Bohr-féle atommodell már rég 
elavult,a kvantummechanikait pedig úgysem tudjuk középiskolás fokon elmagyarázni.  

3. Az ismeretek mennyisége robbanásszerűen növekszik. Ezzel a közoktatás (még a tanárképzés 
sem) nem tud lépést tartani. Nem lehet cél, hogy mindent megtanítsunk a természetről, amit 
a természettudomány tud. Ez egyszerűen lehetetlen. 

4. Szerencsére az adat-jellegű tudások egyre jobban elválnak az embertől. (Külső memória) 
Ezeknek a kütyüknek a használata kihívást jelent már 40 éves kor fölött. Szerencsére a 
gyerekeink már ebbe születnek bele. Ez a jövő. És nekünk nem a múltra, hanem a jövőre kell 
őket felkészítenünk. A külső memória, az IKT-eszközök és alkalmazások nélkül ma már nem 
lehet tanítani. 

5. A közoktatásban a közműveltséget kell tanítani, de úgy, hogy az ne cél, hanem a képességek 
fejlesztésének eszköze legyen. A természetben minden mindennel összefügg, a 
jelenségekben együtt van jelen a fizika, a kémia, a földrajz és a biológia (pl. globális 
felmelegedés, vulkanizmus, GMO-s élelmiszerek) de még a jog és az etika is.  

6. Az eredményes tanulás alapja a problémamegoldás. Ezt kellene szimulálnunk a 
természettudományok tanulása során. Egy szélkerék megépítése, vagy egy ház 
energiafogyasztásának megtervezése egy csomó ismeretet igényel, amit meg fognak tanulni 
a tanulók, ha meg akarják oldani a problémát. De ehhez olyan probléma kell, ami izgatja 
őket. (Lehet, hogy a szélkerék nem is jó példa. De mondjuk az, hogy elhagyjuk a Földet, és 
űrhajót építünk…)  

7. A jelenségek csak komplex módon érthetők meg. A sportmozgás nem érthető meg fizika 
nélkül, de kell hozzá egy kis anatómia, szövettan és szerves kémia is.  Nem a fizikus, a 
biológus, vagy a vegyész, csak az általánosan művelt ember szintjén.  

8.  
Azt hiszem, ha nekem kellene ilyen dolgokkal foglalkoznom az óráimon, én is nagyon megijednék, 
mert soha nem csináltam, és egy csomó mindenhez nem értek. Bizonyos dolgokban a diákjaim 
talán többet tudnak, mint én… De nincs más választásunk, el kell indulni az úton.  És körül kell 
nézni, hogy hol vannak kapaszkodók. Egy ilyen pl.: www. ofi.hu/Fejlesszünk együtt. 
Mindenkinek ajánlom Kotter: Olvad a jéghegyünk c. könyvét. És aki még mást is szívesen 
elolvasna: Spencer: Hová tűnt a sajtom?  
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