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A  komplex természettudományos tantárgy (science) ok-

tatása hazánkban és más országokban is a természettu-

dományos oktatás részét képezi országonként eltérő 

arányban, és felépítésben. A legtöbb európai országban 

biológia, kémia, fizika adja alapjait, néhány országban 

(hazánkban is) kiegészülve földrajzi ismeretanyaggal. 

Hazánkban a komplex természettudományos oktatás 

egyre nagyobb teret nyer, amit igazol, a 2011. CXC. tör-

vény, mely választhatóvá teszi a 7-8. évfolyamon tanított 

természettudományos tantárgyak diszciplínaként vagy 

komplexként történő oktatását. Szintén ezt igazolja a 

2016-ban technikumokban bevezetésre kerülő komplex 

természettudományos tantárgy is. Kutatásunkban arra 

a kérdésre keressük a választ, hogyan viszonyulnak a 

komplex oktatás iránt és mely tényezők alakítják ki a ta-

nárjelöltek és a pedagógusok komplex természettudo-

mányos oktatás iránti hozzáállását. 

Az eddigi kutatási eredmények alapján a megkérdezett levelezős tanárszakos hallgatók és 

pedagógusok 100%-a nyitott a természettudomány komplex tantárgyként való oktatására, 

míg a nappalis tanárszakos hallgatóknál ez az arány 59%.  
Szakirodalom: Sántha Kálmán (2009). Bevezetés a kvalitatív pedagógiai kutatás módszertanába. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó , 110/2012. (VI.4.) Kor-

mányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyá-

sának rendjéről. Sajtóközlemény: „Fejlesszünk együtt!” programterv (2016. augusztus 18.) Osborne&Dillion (2008). : Science education in Europe.  

 

Az érintett csoportkör nézeteinek  

felméréséhez fókuszcsoportos inter-

jút készítettünk, nappalis– és levele-

zős tanárszakos hallgatókkal, komp-

lex természettudományt oktató taná-

rokkal (29 fő). Az interjú törzsszöve-

geit manuális szövegelemzéssel ele-

meztük, a komplex oktatás iránti 

hozzáállást kialakító tényezőket kó-

dokká alakítottuk, a kódolást intra-és 

interkódolással ellenőriztük. 

A kódolás során három kódcsaládot alakítottunk ki, a komp-

lex oktatás háttere, komplex oktatás tanítása és a termé-

szettudományos tantárgyak megítélése címmel. A komplex 

oktatása háttere kódcsaládba tartozó kód a képzés. A meg-

kérdezett tanárszakos hallgatók (nappalis és levelezős) 53%

-a, míg a levelezős hallgatók 100%-a jelentkezne egy komp-

lex tantárgy oktatását tanító képzésre.  

A komplex oktatás háttere kódcsaládba tartozó diákszemmel kód során a közoktatásban tanulók 

igényeit vette figyelembe a résztvevők 52%-a, ez alapján alakítva ki érveket, ellenérveket.  

A természettudományos tantárgyak megítélése kódcsaládba tartozik a kedveltség kód, azaz a  

tanárjelöltek érdeklődése szakjuktól eltérő természettudományos tantárgyak iránt. A megkérde-

zett egy reál szakkal rendelkező hallgatók 50%-a egyáltalán nem érdeklődik más reál tantárgy 


