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Pallag Andrea

2. Módszertani innovációk  
a fejlesztésben

A tanulmány célja, hogy összefoglalja az adott keretek között fejlesztett nevelési-oktatási programok közös mód-
szertani elgondolásait. Ennek érdekében egyrészt vázolja a megváltozott tanulási környezet legfontosabb jellemzőit, 
összegzi az egész napos iskolát támogató programok módszertani szándékait, végül konkrét példákkal magyarázza 
a szóban forgó programok módszertani innovációs törekvéseit.

1. PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ ÉS EREDMÉNYESSÉG

A PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ HÁTTERE

A tartalmi és módszertani innováció az utóbbi bő két évtizedben gyakran használt fogalmak a magyar közok-
tatásban. Ennek oka, hogy amikor a közoktatás rendszerszintű fejlesztése a cél – márpedig Magyarországon  
a rendszerváltás óta a folyamatos változás jellemző – akkor érdemes megvizsgálni a változás szükségességének  
a hátterét. Bizonyosan vannak olyan, – nem csak a magyar oktatásügyre ható – például a globalizációnak köszön-
hető és ezzel összefüggő tényezők, amelyek generálisan befolyásolják az oktatás világát. Mind a felgyorsult techni-
kai, gazdasági, mind az ezzel összefüggő kulturális, társadalmi változások alkalmazkodásra késztetik az oktatási 
rendszereket is. Alkalmazkodni kell például a társadalmi heterogenitás növekedéséből adódó problémákhoz, az 
információs társadalom által produkált feltételekhez, a mindebből következő tanulói igényekhez és adottságokhoz, 
végeredményben a tömegoktatás jelenlegi lehetőségeihez és kihívásaihoz, ami létjogosultságának megkérdőjelezé-
séhez is elvezetett. Ha szélesen értelmezett oktatási innovációról beszélünk, akkor tehát olyan alkalmazkodásként 
értelmezhetjük a kérdést, amely a XXI. század megváltozott oktatási igényeinek érdekében történik.

Praktikusan, az iskolák pedagógiai gyakorlatának szintjén a pedagógiai innováció természetesen közvetlen kap-
csolatban van a tanulás-tanítás folyamatával, azaz olyan a hagyományos oktatási módszereken túllépő hozzáállást, 
sőt stratégiát jelent, ami a megváltozott körülmények között képes az iskolai eredményesség biztosítására. Egyre 
bizonyosabban látszik tehát, hogy az átalakult igények, és ezzel összefüggő tanulási környezet, a sokféle tanulói 
kiindulás a tömegoktatást csakis akkor teheti sikeressé, ha az iskolák és azok pedagógusainak pedagógiai munkája 
képes az alkalmazkodásra. Alkalmazkodni természetesen sokféleképpen lehet, azonban a hasznos alkalmazkodás 
csakis a megváltozott tartalmi követelmények befogadásával, a tanulást egy módszertani megfontolások által igaz-
gatott, újszerű folyamatként értelmezett innovatív hozzáállással lehetséges.

AZ EREDMÉNYES TANULÁS LEHETŐSÉGE

A versenyképes országok oktatási rendszerei természetesen rögtön, és különböző eszközökkel próbáltak reagálni 
az oktatási környezet változására, méghozzá a tömegoktatás eredményességének konkrét vizsgálatával. A többséget 
befogadó tömeges iskola történetében bekövetkezett az időszak, amikor nem a mennyiség, hanem a minőség került 
a figyelem középpontjába, azaz a mindenki számára elérhető iskola szempontja mellett a minőségi iskola igényére 
került a hangsúly. Úgy tűnik tehát, hogy a fejlett oktatási rendszerek egy idő óta nem elégedhetnek meg azzal, hogy 
a gyerekek iskolába járnak és ott a tantervben meghatározott, általában a szaktudományok szempontjait előtérbe 
helyező teoretikus oktatásban vesznek rész, hanem egy versenyképes, a mindennapi életben és a munkaerő piacon 
hasznos, felhasználó tudás igényét kell képviselniük. Ez nem csak azt jelenti, hogy más fajta igény fogalmazódik meg 
a tömegoktatással szemben, hanem azt is, hogy annak konkrét – az életben hasznosítható – megfelelő hatásfokot 
biztosító eredményességi mutatóit is meg kell határozni.

A tömegoktatás helyzetének megváltozására adott válaszok között tehát ott van az iskola – végeredményben a 
pedagógus – eredményességének különböző eszközökkel történő nyomon követése, illetve a nyomon követés ered-
ményeinek alapján olyan individualizált stratégiák megalkotása, amelyek az egyes iskola, sőt az egyes tanuló ered-
ményességének érdekében kerülnek kidolgozásra. Mindennek első lépéseként értelemszerűen az oktatási célok és 
követelmények meghatározásának újragondolására volt szükség. E gondolkodás egyik eredménye az úgynevezett 
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kompetenciaalapú fejlesztés felértékelődése. A kompetenciafejlesztés logikája szerint, miután a gyorsan változó és 
egyre bonyolultabb világban nehéz meghatározni, hogy melyek a boldogulást és sikert eredményező ismeretek és 
képességek, így egy olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek alapvető mozgatója a felelősségérzet és 
elköteleződés, és amely megfelelő autonómiát, nyitottságot és komplexitást igényel a tanulóktól.

Bizonyosan állítható azonban, hogy a változások érdekében nem elegendő csupán a rendszerszintű tartalmi 
szabályozás prioritásainak áthelyezése, hisz a változások végrehajtóinak, azaz a pedagógusoknak kulcsszerepük 
van a végeredményben. Nem elegendő csupán az irrelevánssá vált iskolai tudás szándékolt lecserélése, nem ele-
gendő továbbá az iskolai teljesítmények eredményességét mérő rendszerek bevezetése, ha az iskolai szereplők 
akarata és tudása nem tudja követni a megváltozott feltételeket. Vizsgálatok szerint (Goldhaber, 2002; McKinsey, 
2007; Horn, 2010; Hermann, 2010) az iskola eredményességének kulcsszereplője a pedagógus, azaz az ő szakmai 
felkészültsége és elköteleződése szoros összefüggést mutat az oktatás eredményességével. Hogy mit jelent ma a 
pedagógusok szakmai felkészültsége, az természetesen a fentebb leírt változások tükrében, végeredményen  
a megváltozott tömegoktatással szembeni igények újradefiniálásából érdemes levezetni. Nincs egyetlen olyan indi-
kátor, amellyel egyszerűen leírható a jó tanár, hisz a pedagógus teljesítmény minden elemével, a maga komplex 
tevékenység-jellegével hat a tanulókra. Úgy tűnik azonban, hogy a hatékony pedagógust leginkább az jellemzi, hogy 
a tanítás-tanulás folyamatát mindig az adott tanulóra vagy tanulócsoportra szabja, amelyet más és más módsze-
rek alkalmazásával ér el. Ennek feltétele olyan pedagógus kompetenciák fejlesztése, amelyek képessé teszik őket a 
reflektív magatartás érdekében a nyitottságra, a problémamegoldásra, az együttműködésre és a tudás menedzselé-
sére, aminek a végeredménye egy alapvető szemléletbeli és módszertani megújulás.

Mindennek tükrében, összességében a XXI. század oktatási rendszereinek egészére kiható változások megközelí-
tésének három fő jellemzője a következő alapelvekkel írható le:

„Olyan pedagógiai szemléletre épül, amely gyakorlatilag valamennyi fiatalnak lehetővé teszi, hogy a képességei 
szerint legjobb eredményt érjen el. A tanítást olyan tevékenységnek fogja fel, ahol a tanár feladata, hogy minél 
hatékonyabb tanulási helyzetet teremtsen.

Az oktatás arculatát úgy változtatja meg, hogy az önállóság, az innováció, a hálózatokban folyó együttműködés és 
az azonos szinten tevékenykedők egymás iránti felelősségérzete legyenek a központi ismertetőjegyei.” (Hopkins, 
2011. 54. o.)

2. AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA (ENI), A LEHETŐSÉGEK ISKOLÁJA

A fentebb körvonalazott oktatási eredményeket befolyásoló rendszerszintű stratégiák természetesen, az iskola 
mikroszintjén megvalósuló, a rendszer részelemeit érintő változások formájában érvényesülnek. E konkrét rész-
elemek nemcsak a tanítás mindennapos gyakorlatából jól ismert „mit” és „hogyan” kérdések által írhatók le, hanem 
például a „milyen formában” részleteivel is. A TÁMOP 3.1.1 keretei között megvalósuló egész napos iskolai prog-
ramfejlesztés egyik legfontosabb célja az volt, hogy az egész napos iskola kereteit úgy próbálja újradefiniálni, hogy 
annak mind koncepcionális, mind konkrét megvalósulási elemei is a fentebb részletezett rendszerszintű innová-
ciós törekvéseket szolgálják.
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TANÓRÁN KÍVÜLI TANULÁSSZERVEZÉS

Az intézményes tanulás expanziójának következtében, az utóbbi évtizedekben ellentmondásosnak látszó jelen-
ségeknek is tanúi lehetünk, hisz az intézményrendszer minőségi feladatellátásával kapcsolatos kritikák megfo-
galmazódása mellett, egyre szélesebbé és összetettebbé vált az igény az oktatás-neveléssel, az ismeretátadással és 
képességfejlesztéssel, végeredményben a személyiségfejlesztéssel összefüggő intézményi feladatok iránt. Ennek 
következtében kialakultak olyan álláspontok is, amelyek kitüntetett szerepet tulajdonítanak az eredetileg nem fel-
tétlenül iskolai feladatok ellátásában részt vállaló iskolának, így az intézményes oktatás történetének utóbbi évtize-
deiben visszatérő jelensége, a tanórától független, tanórán kívüli tanulási formák jelentőségének a hangsúlyozása.

A több mint száz éves múlttal rendelkező napközivel kiegészített, hagyományos „egész napos iskolában” leg-
inkább praktikus okokból – a szülők foglalkoztatása okán –, a délelőtti tanórákat követően a gyerekek újabb fél 
napot maradhattak az iskolában, amelyet szervezett formában, általában további tanulással összefüggő tevé-
kenységekkel (pl. házi feladat elkészítése, szakkör, korrepetálás) tölthettek el. Egyrészt a személyiségfejlesztés 
összetett igényeinek kielégítésére, másrészt az egész napos iskolai megterhelés könnyítésére fogalmazódha-
tott meg a gondolat, hogy az iskolában tanórán kívül töltött idő jó terepet biztosít egyéb tevékenységekre, például  
a társas kapcsolatok építésére, pihenésre, érdeklődés bővítésére, összességében a mentális állapot javítására is. Egy 
valóban több funkciós egész napos iskolával kapcsolatban kialakult tehát az elvárás, hogy egy kötetlenebb, játéko-
sabb, nyugodt légkörben zajló, egyéni érdeklődésen alapuló tevékenységek által meghatározott, gazdagabb tanórán 
kívüli gyakorlatot alakítson ki. A fentiek figyelembevételével a tanórán kívüli nevelés szervezeti formáiként létrejöttek 
például a napközi otthon, az iskolaotthon és a klubnapközi formák, amelyek a gyerekek széleskörű fejlesztéséhez, az 
egészséges életmód és életvitel kialakításához, valamint a tanuláshoz, ismeretszerzéshez, önművelődéshez, továbbá a 
szabadidő kulturált eltöltéséhez olyan vonzó nevelési színtereket próbáltak létrehozni, amelyek képesek formájukban 
és tartalmukban egyaránt tekintetbe venni a tanulók szükségleteit és a szülők elvárásait is (Heimann, 2006. 17-19. o.).

A szóban forgó fejlesztési programban az iskolai nevelés-oktatás e komplex szemléletét követve került elő újra egy 
olyan egész napos iskola koncepciója, amely a gyerekek egész napos tevékenységét egységben kezeli, aminek meg-
felelően a központi tantervekkel szabályozott tanórai fejlesztő tevékenységeket egy a gyermek számára iskolában 
hozzáférhető, céltudatosan tervezett, hatékony tanórán kívüli fejlesztés lehetőségével próbálja kiegészíteni. Szándék 
szerint ez a tanulásszervezési forma elősegíti az esélyegyenlőség megvalósulását, mert minden tanuló részese lehet 
olyan sajátos programoknak, amelynek célja a széles körű, akár egyénre szabott iskolai fejlesztés lehetőségének a 
megteremtése. E forma hatékonyságát az biztosíthatja, hogy az iskolában tartózkodás teljes időtartamára értelme-
zett fejlesztési folyamat változatos tevékenységtípusai és kiegyensúlyozottabb ritmusa miatt kevéssé megterhelő, 
hogy az együtt töltött idő képes jobban igazodni a tanulói igényekhez, aminek következtében nagyobb esélyt ad a 
tanulás sikerére. A tanulás sikeressége megkönnyítheti a tanulók beilleszkedését és iskolai életét, így olyan komplex 
tanulási motivációként működhet, amelynek fontos része az iskolai közösség.

Az egész napos iskola kiemelt célként kezeli a gyerekek szocializációjának növelését, így az iskolát egy olyan szo-
ciális térként értelmezi, amely a tanuláson kívül más feladatok ellátását is biztosítja, ugyanakkor képes egységes 
keretbe foglalni az egész napos, egyéni képességekhez igazodó fejlesztési folyamatot. Ennek a tanulásszervezési 
formának a legfontosabb célja, hogy nevelési-oktatási stratégiájában, tartalmában, módszereiben a befogadást és 
adaptivitást, továbbá a megfelelő mértékű differenciálást és individualizálást képviselje. (A komplex művészet neve-
lési-oktatási programja, 2015)
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A TANÁROK SZEREPE

Az egész napos iskola összetett feladatellátása miatt az intézmények szempontjából mind tervezés, mind szerve-
zés szempontjából fokozottabb figyelmet és körültekintést kíván. A koncepciójának megfelelően e tanulásszer-
vezési forma a lehetőségeknek és az igényeknek a felmérése után az iskolától céltudatos tervezést és szervezést 
igényel. Olyan innovatív pedagógiai megoldásokat kidolgozó és ezeket kreatív módon alkalmazó iskolákra és 
pedagógusokra van tehát szükség a program megvalósításához, akiket a változatos tanulási formák tervezése, 
szervezése nem elnehezít, a tanulási nehézségekkel vagy magatartási problémákkal való találkozás nem elkese-
rít, hanem éppen ezeknek a megértését és megoldását tekintik szakmai feladatuknak. E programban olyan inno-
váció megvalósításáról van tehát szó, amely nem elégszik meg a folyamat újratervezésével, hanem a pedagógus 
munka, és a szervezeti formák újragondolását és adaptív elfogadását is feltételezi, amely csakis kellő innovációs 
hajlandóságból merítő, módszertanilag felkészült, megfelelő motivációs bázissal rendelkező pedagógusok segít-
ségével jöhet létre.

Az egész napos iskolával szemben állított komplex elvárásoknak megfelelően e tanulásszervezési forma akkor lesz 
képes megvalósítani az összetett és egyénre szabott fejlesztési feladatait, ha alkalmassá válik arra, hogy intelligens 
tanulószervezetként működjön. Ennek fontos feltétele az iskola adaptív képessége, azaz hogy képes legyen az adott 
tanulásszervezési formán belül saját maga elemezni a saját működési feltételeit és problémáit, továbbá hogy képes 
legyen a feltárt helyzetre komplex, az iskolai szereplők által elfogadható megoldásokat kidolgozni (Halász, 2007; 
Rapos, Gaskó, Kálmán és Mészáros, 2011). A szellemi tőke felhasználásával kapcsolatos megváltozott igény hozta az 
iskola, így az egész napos iskola számára is a tudásmenedzsment új megközelítését, amely szerint nem elégedhet meg 
explicit tudás létrehozásával és birtoklásával, hanem fontos annak megtartása, számontartása, megosztása és felhasz-
nálása is. Az utóbbi idők intézményfejlesztési stratégiája szerint (A jövő iskolája OECD projekt, 2007; Halász, Balázs, 
Fisher és Kovács, 2011; Istance és Kobayasi, 2012) a jövő iskolája intelligens adaptív szervezetként működik. E műkö-
dés fontos feltétele a fogékony és kiegyensúlyozott iskolai közeg megteremtése érdekében a felek közötti együttmű-
ködés. Egy intelligens iskolát többek között arról lehet felismerni, hogy a korszerű tudásmenedzsment érdekében az 
ott dolgozó pedagógusok között folyamatos és magas színvonalú kommunikáció zajlik a saját munkájuk eredményei-
ről, a munka során keletkező problémákról és e problémák lehetséges megoldásáról. Szervezeti működésüknél fogva 
ezek az intézmények megpróbálják felszínre hozni és megoszthatóvá tenni azt a hallgatólagos tudást, amely a sikeres 
módszerek, a sikeres gyakorlatok mögött található (Halász, 2008). Az egész napos iskolai fejlesztés eredményességé-
nek különösen fontos feltétele a módszertanilag felkészült és nyitott pedagógus, aki képes a mindennapi tevékeny-
sége reflektív vizsgálatára, ugyanakkor közösségként tud azonosulni az adott tanulási forma alapvető céljaival.

3. AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLAI FEJLESZTÉS MÓDSZERTANI JELLEMZŐI

A TÁMOP 3.3.1 keretei között fejlesztett egész napos iskolai programok a méltányosság elvét is érvényesítő komplex, 
közvetlenül az intézményi szintet célzó program-alternatívaként jelennek meg. A közvetlen intézményi támogatás 
érdekében mind az egész napos iskola keretprogramja, mind az azt támogató tematikus programok: természettu-
domány, komplex művészet, gyakorlati élet, ökológia-fenntarthatóság részletes programleírása konzekvensen és 
adekvátan kezelik az adott tanulásszervezési forma pedagógiai fejlesztési céljait. A pedagógiai rendszerszemléletet 
támogatja továbbá, hogy minden program egy-egy koherens, önálló, de egymást kiegészítő fejlesztési koncepciót 
képvisel, ugyanakkor konkrét tartalmi és módszertani javaslatokkal, sőt pontos programtervvel ad tervezési, szerve-
zési segítséget az iskolának. Nem arról van tehát szó, hogy e programok valami merőben újat szeretnének létrehozni 
az iskolai gyakorlatban, csupán arról, hogy jól kijelölt célok érdekében, a maguk koherenciájában próbálják meg 
felhasználni a neveléstudomány újabb eredményeit.

DIDAKTIKAI MEGKÖZELÍTÉS A TANULÁSELMÉLETEK TÜKRÉBEN

Minden nevelési-oktatási program a szélesen értelmezett tanulás színtereként értelmezi az egész napos iskolát, így 
nem csupán ismeretet közvetít, hanem személyiséget is épít azáltal, hogy segíti az önismeretet, és olyan további sze-
mélyes és társas képességek fejlesztését, amelyek nélkülözhetetlenek a szociális fejlődéshez. E tényezőket és körül-
ményeket figyelembe véve a szóban forgó nevelési-oktatási programok a tanulást összetett, egyéni utakra épülő, 
önszabályozott folyamatnak tekintik, amelynek szerves része a személyiségfejlesztés, amelynek része  
a szociális tanulás, és amely az explicit tudás gyarapodásán kívül a tacit tudás fejlesztését is hasznosnak tartja.  
Az egész napos iskolai fejlesztésben így az összes program közös tulajdonsága, hogy a fejlesztési céljai elérése érde-
kében olyan korszerű tanuláselméleti alapokon nyugvó elveket vallanak, amelyek – reflektálva az oktatási rend-
szerekre ható változások, Hopkins által felvetett három fő jellemzőjére – érvényesítik az egyéni tanulási utak és  
a differenciálás lehetőségének megteremtését, ugyanakkor a tanulási folyamatot egy önálló, a pedagógus reflektív 
szerepén alapuló eseményként értelmezik, méghozzá az érintettek szoros együttműködésével megvalósítva.

Egyéni tanulási utak és differenciálás
A pedagógusok szemléletbeli és módszertani megújulásának egyre inkább elfogadott, legfontosabb alapelve a 
személyre szabott tanulás megvalósítása, amely elsősorban a konstruktivista pedagógia tanuláselmélete által 
támogatva az eredményes tanulás érdekeit az oktatás egyéniesítésében látja. Miután a „tömegoktatás iskolájának 
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elsősorban tanításelmélete volt, kidolgozott tanuláselmélete nem” (Halász, 2008), szükségessé vált az egyéni 
tanulási utakat támogató minél gazdagabb, az intézményes forma kereteihez alkalmazkodó lehetőségek kere-
sése és kipróbálása. Mindezt az utóbbi évtizedek kognitív tudományainak eredményei is támogatták, hisz kuta-
tások szerint az igazi tanulás szükségképpen individuális, azaz a tanulás előzetes tudásunk, motiváltságunk 
függvényében mindannyiunk agyában máshogyan megy végbe. Ennek az elméletnek az egyik legfontosabb 
megállapításából tehát az következik, hogy amennyiben komolyan vesszük a tanulás feladatát, úgy érdemes más-
képp megszervezni az iskolai oktatást, mint ahogyan eddig tettük azt. A tanulás ezen természetének megisme-
rése után bizonyosnak látszik, hogy a fejlesztés „tananyagközpontú”, egységes pedagógiai módszerekkel történő 
megközelítése mára nem lehet a hatékonyság eszköze az iskolában. A kompetenciafejlesztés érdekeit szolgáló 
egyénre szabott oktatás még szokatlan feladat elé állítja az iskolát, hisz tömegoktatás hagyományain kialakult 
munkaszervezési formák és módszertani eszközök már nem elegendőek az eltérő célok újfajta megközelítésé-
hez. Miután jelenleg a konstruktív didaktika az, amely támogatja az egyéni tanulási utakat, amely segíti az oktatás 
technokratikusan tervezett folyamatának átértékelését, így e fejlesztés nevelési-oktatási programjai egységesen 
annak alapelveire támaszkodnak. Nyilvánvaló, hogy ez a tanulásfelfogás olyan tanulási útvonal adaptivitási lehe-
tőségeket rejtő módszereket igényel, amely a megszokott tanítás-tanulási logika egészének az újragondolását 
teszi szükségessé. 

Reflektív pedagógia
A reflektív pedagógia keresi a kapcsolatot az elmélet és a gyakorlat között, azaz az elméleti kereteket megpróbálja 
úgy értelmezni, hogy abból az egyéni szükségletek számára érvényes és állandóan újraformálható gyakorlat alakul-
jon ki. Az állandóan újraformálható gyakorlat lehetőségét a reflektív pedagógus a gondolkodás és cselekvés, azaz a 
tervezés és megvalósítás tapasztalataiból nyert reflexiók mentén tudja újragondolni és újraépíteni.

E folyamatot segítve a reflektív pedagógia kellő nyitottságot, felelősségérzetet és érzelmi bevonódást feltételez. 
A pedagógiai tevékenység közben a gondolkodás nyitottsága az adott helyzet, pedagógiai szituáció – megszo-
kottól eltérő – újszerű megoldásának a keresését jelenti. A felelősségtudat a pedagógiai tevékenység követ-
kezményeinek mérlegelésére ösztönzi a pedagógust, míg az érzelmi bevonódás a teljes pedagógiai tevékeny-
séget átható elkötelezett érzelmi állapot jelenlétét feltételezi a tanulás-tanítás reflexióra épülő folyamatában. 
Az oktatás új kihívásai felhívják a figyelmet a reflektív pedagógiai szerep jelentőségére, hisz a tanulási folyamat 
komplexitása gyakran okoz olyan előre nem látható helyzeteket, amelyek nem oldhatók meg a már bejáratott, 
rutinszerűen alkalmazott algoritmizált tevékenységek útján, így a saját tanítási gyakorlatban is meg kell találni az 
egyedi válaszokat. Ehhez arra van szükség, hogy a pedagógus képes legyen az adott pedagógiai helyzetet kívülről 
szemlélni, ezzel együtt képes legyen adott esetben a nézőpontváltásra és intuitív megoldáskeresésre, illetve a meg-
oldás beválása szempontjából képes legyen saját gyakorlatának reflektív vizsgálatára. A tanári munka reflexiója az 
eredményesség egyik kulcstényezője lehet, ami módot ad arra, hogy az összetett és váratlan helyzetekben spon-
tán megoldásokra való felkészültség segítse a pedagógiai helyzetek megoldását. Különösen igaz lehet ez az állítás 
az olyan tanórán kívüli tanulási formákban, ahol a tanulók egyéni igényei alapján szerveződő csoportokban, az 
egyéni fejlesztés szempontjait is figyelembe véve, a tanulást és fejlődést segítő életszerű világ „konstrukciójának” 
a megteremtése a cél.
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Együttműködés
Az együttműködést ebben a kontextusban nem egyszerűen tanulási módszerként vagy technikaként értelmezzük, 
mint például a kooperatív tanulás esetében, hanem a tanulás tudáskonstruálási folyamatának egy fontos, közösségi 
elemeként is. Ez látszólagos ellentmondásban van a konstruktivista elmélet individuális álláspontjával. A konstrukti-
vista elmélet szerint is fontos azonban a tanulási folyamatban a környezet szerepe, hisz a konstrukció, – vagyis az új, 
szubjektív valóság konstruálásának feltétele a rekonstrukció, azaz az új konstruálása a kulturális tradíciókra, előze-
tes ismeretekre, és környezeti hatásokra is visszavezethető.

A tanulási folyamatnak ezt a momentumát, azaz a szociális oldalát hangsúlyozva, a tanulás szociokonstruktivista 
elmélete szerint a tanulás nem csupán a tanulók fejében egyénileg megvalósuló kognitív változás, hanem egy kontex-
tualizált társas folyamat, így társas interakciókon keresztül, a gyakorlati tevékenységek során jön létre (De Corte, 2001). 
A realisztikus, komplex helyzetekben történő tanulás és problémamegoldás, a problémaalapú tanulás alapgondolata.

Eszerint a fejlesztési folyamat „fogalmi váltásait” jól támogatja, ha problémamegoldó szituációkban a társak 
eltérő álláspontjának megismerésével, nézet- és véleménykülönbségek verbalizálásával a tanulók képesek saját 
gondolkodásuk reflektálására. A reflektálás során a tanuló magyarázza saját elgondolásait, miközben észreveszi 
saját és a másik megközelítései közti ellentmondásokat, és igyekszik feloldani a konfliktust, akár saját értelmezési 
kereteinek átformálásával (Rapos, Gaskó, Kálmán és Mészáros, 2011, 96. o.). Ennek megfelelően a tanulás folya-
matában a problémahelyzetek nem a gyerekek közti nézetkülönbségekből adódó problémákként vannak jelen, 
hanem a tanulás lényegi feltételeként. A szociokonstruktivizmus másik iránya a szituatív tanulás nézete, amely a 
hangsúlyt a tanulóközösségek mindennapi tevékenységére helyezi, amelyet azonban nagyban befolyásol az adott 
szociális, kulturális, történeti kontextus. A tanulás szituatív megközelítéséből adódik, a tanulás kooperatív jel-
lege is, hisz a helyzethez való kötöttség elmélete hangsúlyozza a tanulás társas és interaktív természetét. Tehát a 
kooperatív szemléletmód azt tartja, hogy sokkal eredményesebb a tanulás, ha lehetőséget biztosítunk a tanulók 
számára az együttműködésre, különösen olyan tevékenységeken keresztül, mint az eszmecsere, a problémameg-
oldási stratégiák összevetése, megvitatása (De Corte, 2001). A szakirodalom több szempontból is alátámasztja  
a kooperatív tanulási szituáció jótékony hatását a tanulói teljesítményre (Kagan, 2004), azonban ez nem jelenti azt, 
hogy ez a szemlélet tagadná az egyéni úton szerzett tudás és tapasztalatok jelentőségét.

AFFEKTÍV ÁLLÁSPONT – A TANULÁS EMBERI OLDALA

Miután jól látható, hogy az egész napos iskolai fejlesztés összetett feladatának igen fontos aspektusa olyan személyes 
és társas képesességek fejlesztése, amelyek szoros kapcsolatban vannak az érzelmekkel, így a programok didaktikai 
jellemzőit érdemes a tanulás humanisztikus megközelítéséből kiinduló, affektív álláspont szerint is megismerni. 
A tanulói aktivitáson alapuló cselekvésközpontú és konstruktív elméletekkel rokon, de a tanulás-tanítás humán 
oldalát hangsúlyozva a tanulók és pedagógusok egymáshoz és önmagukhoz való viszonyuk alapján is jellemezhe-
tők a szóban forgó programok.

Amennyiben a tanulás emberi oldalát vizsgáljuk, tudatosítani kell azt is, hogy az egyéni fejlesztés fontos feltétele a 
tanuló-tanár viszony tömegoktatás által diktált elveinek átértékelése. A fentebb vázolt körülmények között nem tart-
ható a tudás egyedüli letéteményeseként definiált tanárszerep, hisz a cselekvésen és saját felfedezésen alapuló egyéni 
fejlesztés lehetőségének fontos feltétele a tanulóközpontú pedagógia érvényesítése. A tanulóközpontú pedagógia kiin-
duló gondolata szerint a tanulás szempontjából nagyon fontos, hogy az egyén milyennek észleli önmagát, így a tanulás 
alapvető célja, hogy minden tanulóban pozitív énképet alakítson ki. Ezt a folyamatot egy hagyományos előírásokon és 
utasításokon alapuló tanári magatartás kevéssé tudja szolgálni, míg egy segítő, támogató, bátorító attitűd egy olyan faci-
litátori szerep kialakulásához járul hozzá, amelyben a folyamat résztvevői közös célok mentén, közös eredményeket tűz-
nek ki maguk elé. A személyes érdeklődést támogató, a felek közötti bizalmi viszonyon alapuló bátorítás hatással van a 
tanulói attitűdre mind önmagával, mind a tanárral, az iskolával szemben. Az egyéni tanulási utakat támogató bizalmi lég-
kör pozitív hatást gyakorolhat a tanulói önértékelésre is, hisz a tanulók maguk vehetik kézbe a saját tanulásuk irányítását.

Összességében kiváltképp az egész napos iskola szélesen értelmezett feladatai miatt jó, ha a gazdag tevékeny-
ségeken alapuló fejlesztési folyamat tanulóközpontú, úgy hogy minden tanuló a saját képességeinek, fejlettségi 
szintjének megfelelő módon vesz részt a feladatmegoldásban, úgy hogy a pedagógus a fejlesztés kereteit bizto-
sítja, de az eredményhez vezető úton alternatív lehetőségeket kínál, miközben mint facilitátor kíséri a tanulókat.  
A facilitátor szerep megtartásának fontos feltétele a világosan megfogalmazott célok és szabályok, azaz a tanulási 
folyamat kereteinek pontos meghatározása, amely a fejlesztési célok ismertetésétől kezdve a feladatok, illetve az 
elvárt eredmények pontos meghatározásán keresztül, a megvalósult eredmények fejlesztő szándékú értékeléséig 
terjed. A humanisztikus szemléletet képviselő tanári irányítás a megfogalmazott céloknak megfelelő, a fejlesz-
tési folyamatot végig reflektáló segítő magatartás érvényesítése, amely kellő rugalmassággal figyelembe veszi  
a tanulók igényeit is. A folyamat további fontos feltétele a felek kölcsönös kommunikációján alapuló, a fejlesztési 
folyamatot kísérő, a tanulók számára érthető, állandó verbális és egyéb visszacsatolás biztosítása. Alapelv továbbá 
a tanulók pozitív elfogadása, azaz a pedagógus és a tanulók közösen végzett tevékenysége során, minden tanuló 
alapvető értékeinek kétségbevonás nélküli elfogadása.

A humanisztikus pedagógia szerint ezek az alapelvek segítik a tanulókat abban, hogy a tanulás egyik legfontosabb 
célját teljesítsék, azaz segítsék a pozitív önértékelés kialakítását. Ebben a tanulási szituációban a pedagógus feladata 
tehát, hogy a tanulót bátorítsa, támogassa, megfelelően segítse, amelyhez a pedagógus részéről olyan alapvető beállí-
tódás szükséges, amely szerint hisz abban, hogy a tanuló tud önálló döntéseket hozni saját tanulásával kapcsolatban, 
hogy megfelelő empátiával érzékeli a tanulók segítségigényét, amellyel kapcsolatban képes pozitív lenni, ugyanak-
kor őszinte saját igényeit és céljait illetően is.
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4.  KONKRÉT MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSOK  
AZ INNOVÁCIÓ FELÉ A TEMATIKUS PROGRAMOKBAN

Az egész napos iskolát támogató nevelési-oktatási programok módszertani innovációs szándékú céltudatos gondol-
kodását, három tematikus program, három különböző elemének rövid leírása szolgálja. A komplex művészeti neve-
lés programja a tanulási egységek modulkoncepciójának több elemével ösztönzi a változatos és kreatív módszertani 
bázisból táplálkozó, szélesen értelmezett fejlesztési gyakorlat alkalmazását. A gyakorlati életre nevelés programja 
egy konkrét módszertani eszköz, a kerettörténet módszer alkalmazásával az aktív, élményalapú oktatás hatékonysá-
gát hangsúlyozza. A természettudományos nevelés program a felfedeztető tanulásból kiindulva, a reflektív pedagó-
gus szereppel kísérve a program támogatását szolgáló képzési koncepciója által mutat erős szándékot egy módszer-
tanilag és szemléletében megalapozott pedagógiai attitűdváltozás megvalósítására.

A KOMPLEX MŰVÉSZETI NEVELÉS MODULKONCEPCIÓJA

Az egész napos iskola nevelési-oktatási programok foglalkozásainak idő és tartalom tervezése modulrendszeren 
alapszik. A modul a tananyag egy jól körülhatárolható, koherens logikai egységet alkotó autonóm része, ami egyben 
a programtervezés egysége. A modulrendszer fontos jellemzője a rugalmasság, azaz változatos modulkapcsolatok 
segítségével árnyalt, változatos célok megvalósítására van lehetőség, egyrészt a helyi pedagógiai szükségletekhez, 
másrészt a sajátos, egyéni fejlesztési igényekhez alkalmazkodva.

A komplex művészeti nevelés modulkoncepciója több elemével is céltudatosan támogat egy olyan módszerta-
nilag is megalapozott pedagógiai szemléletet, amely gondolkodásra és cselekvésre késztető problémaközpontú 
megközelítésből a művészetet, mint eszközt használja fel egy komplex célú fejlesztéshez. E pedagógiai szemlé-
let kialakításának modulkoncepció által meghatározott módjai, hogy a program egy a komplex fejlesztés gaz-
dag tartalmainak kiválasztására és feldolgozására inspiráló témakörlistát és modultervezési stratégiát ajánl fel 
a pedagógusok számára. A témakörlista és modultervezést segítő modulsablon feladata egyrészt, hogy a gazdag 
asszociációs bázisból kiinduló modultéma-lista elindítsa a fejlesztő tevékenységeket meghatározó tartalomkivá-
lasztást, továbbá hogy a témák feldolgozása során azok különböző nézőpontokból történő megközelítésére ösztö-
nözzenek, másrészt, hogy egy-egy téma problémamegoldó szemléletet támogató modultervezési kiindulásaként  
a megszokottól eltérő tervezési logikát ajánljon fel.

Ennek megfelelően tehát a komplex művészet nevelési-oktatási programban minden modul egy több rétegű, 
tágabb értelmezési tartományban mozgó, absztrakt fogalom vagy modultéma köré épül fel. Ezek a modultémák 
a fejlesztők célja szerint – néha szokatlan, meghökkentő jellegüknél fogva – a tanárok számára inspirációs lehető-
séget, – figyelemfelkeltő, önmagában rejlő motivációs erejük miatt – a tanulók számára indirektebb fejlesztési fel-
hívást jelentenek. A pedagógusok által végzett modulfejlesztés tapasztalatai azt mutatták, hogy ezek a témák egy-
részt valóban kizökkentik a pedagógusokat a megszokott tevékenységtervező gondolkodásból, másrészt pont 
ennek köszönhetően a különös „hívószavak” értelmezése és felhasználása komoly kihívást jelent. Nehézséget 
okozhat a szokatlan témák befogadása és elfogadása, hisz a már előzetes tapasztalatból esetlegesen ismert kedvelt 
témákat, például ünnepek, évszakok, állatok, olyan új asszociatív gondolkodásra késztető témákra cseréltük, mint 
például az utazó, nyomok, kapu. További nehézséget okozhat az adott témához kapcsolódó szabad asszociációból 
táplálkozó résztémák koherenciájának megtartása, illetve a témák feldolgozását segítő tevékenységek adekvát 
kiválasztása is.

Tovább árnyalja a tanagyagtervező-gondolkodást a modulkoncepciónak az az alapelve, hogy egy-egy modul-
téma minden esetben a fejlesztés különböző fókuszú lehetőségeit támogatva további három altémára bomlik. 
A fejlesztés személyes, társas és kognitív fókuszait erősítve a modulkoncepció szerint egy adott modul három nagy 
tematikusan is megkülönböztethető fejlesztési irányra vagy megközelítésre bomlik. Minden téma feldolgozása 
olyan tartalmi megközelítésből történik, ahol a tanulók az adott téma szempontjából mikroszinten, azaz saját 
személyük vizsgálatán keresztül, ahol mezoszinten, azaz interperszonális, társas kapcsolatainkban; illetve mak-
roszinten, azaz a világban való létezésünk, annak kognitív úton történő megismerése tekintetében értelmezhetik 
a témát és végezhetik a feldolgozást. Ezeket, a tartalmat is meghatározó nézőpontokat úgy kell tehát értelmezni, 
mint a feldolgozás vizsgálati nézőpontját, azaz az adott modul konkrét fejlesztési feladatának megvalósulása érde-
kében ugyanazt a témát három különböző fókuszú tartalommal lehet feltölteni. (A komplex művészet nevelési-ok-
tatási programja, 2015)

A komplex művészeti program tartalmainak meghatározásán és különböző fókuszú megközelítésein kívül 
modulkoncepciójának egy további fontos eleme, hogy a problémaközpontú megközelítés érdekében a modul-
tervezés logikáját a Probléma–Feldolgozás–Megoldás/Produktum hármas egységére építi fel. Az adott témában 
felmerülő lehetséges problémák jó esetben a tervezés során egy-egy kérdésként fogalmazódnak meg, amely  
a problémacentrikus megközelítés motivációjaként működik. Az adott modul fejlesztési céljának megjelenítése 
és fókuszban tartása így több szinten működik, hisz egyrészt a fentebb részletezett fejlesztési megközelítések 
(én-mi-világ) kijelölése, a fejlesztendő készségek azonosítása, majd a konkrét tartalom kérdésként való megfo-
galmazása mind-mind a fókuszvesztés ellen igyekszik hatni. A modultervezési logika irányításának második 
lépése, hogy a kérdésként megfogalmazott problémahelyzetekre a feldolgozás során keressük a választ, még-
hozzá konkrét tevékenységekkel, megoldandó feladatokon keresztül. A tevékenységek tehát az adott probléma/
kérdés megválaszolása érdekében megvalósuló, egymással logikai egységet alkotó, koherens tanulói/tanári 
tevékenységek felsorolását jelenti. Ez természetszerűen a pedagógust segítő konkrét módszertani utalásokat is 
tartalmaz. A megoldás/produktum a konkrét feladatokhoz kapcsolódó lehetséges elvárt eredmények, bizonyos 
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esetekben konkrét produktumok vagy produkció megnevezése és minősítő jellemzése. Kettős elnevezése utal 
a komplexitásból fakadó variabilitás jelenlétére, hisz a problémahelyzetek megoldása érdekében megvalósuló 
művészeti tevékenységek végeredménye nem feltétlenül tárgyiasítható. A komplex művészeti nevelési program 
fontos jellemzője tehát, hogy koncepciójának több koherens eleme egyetlen irányba mutat: a komplex fejlesztés 
lehetőségeit módszertani eszközök segítségével próbálja megvalósítani. (A komplex művészet nevelési-oktatási 
programja, 2015)

A GYAKORLATI ÉLETRE NEVELÉS ÉS A KERETTÖRTÉNET MÓDSZER

A gyakorlati életre nevelés programjának fejlesztési koncepcióját a gamifikáció teóriájába ültetve, egyetlen okta-
tási módszer, a storyline vagy kerettörténet módszer alkalmazására alapozza. A kerettörténet alapú tanulás egy-
részt áthelyezi a hangsúlyt a passzív befogadásról az aktív elsajátítási tevékenység gyakorlására, így biztosítva 
a hatékony és élményalapú tanulás lehetőségét. Másrészt a módszer fontos jellemzője, hogy előtérbe helyezi az 
alkotó képzelet, illetve a kreativitás fejlesztésének fontosságát, szolgálva ezzel az alkalmazásra, ezáltal alkalmaz-
kodásra képes kompetenciafejlesztés céljait. Harmadrészt a kerettörténet módszertanának sajátossága az inter-
diszciplinaritás lehetősége, melynek hatására különböző területek különböző tartalmai is összekapcsolhatók, 
méghozzá úgy hogy egy történet által keretbe foglalt komplex megközelítés koherens következtetéseket képes 
ösztönözni. 

A storyline módszer lényege, hogy a tanár és a tanulók olyan forgatókönyvet alkotnak közösen, amelynek a kere-
tét, vagy inspirációs forrását a tanár által megfogalmazott kulcskérdések sorozata adja meg. Végeredményben a 
tanár kulcskérdéseire keresett válaszlehetőségek alakítják ki a változatos módon megjelenített történetet. A fog-
lalkozás tervezés célja tehát olyan kulcskérdések sorozatának kitalálása, amelyek a történeten belül összefüg-
gést próbálnak teremteni, méghozzá úgy, hogy azt a folyamatban a tanulók képesek legyenek továbbalakítani. 
A módszer előnye – talán épp keretjellegének köszönhetően –, hogy képes figyelembe venni tanulók már létező 
tudását. Kérdésfeltevések segítségével a diákokat arra ösztönzi, hogy a tanult anyaghoz saját modellt és hipotézi-
seket készítsenek. A tanulók és a tanár által közösen készített forgatókönyv megalkotásához vizuális eszközö-
ket is felhasználnak segítségül, hisz a képzeletet irányító vizuális inspiráció segíti a módszer eredményességét. 
Jól érzékelhető, hogy egy olyan nyitott módszerről van szó, amelynél a konkrét tartalom nem feltétlenül tervez-
hető előre, mert a részletek megjelenítése a tanulói aktivitás következménye, így a módszer lényege nem a tarta-
lom pontos kiválasztásáról szól, hanem a feldolgozás folyamatának konzekvens támogatásáról. (Székely, 2014. 6. 
o.) Végeredményben a tanulók konkrét szituációkba kerülnek, és a saját élményeiken, problémamegoldásaikon 
keresztül jutnak el a tapasztaláshoz. Ez a tanítási modell tehát egy narratív megközelítésnek köszönhetően a tör-
ténetek erejéből kíván meríteni, úgy hogy induláskor felvázol egy megoldásra váró konfliktust, vagy valami drá-
mai érzetet kiváltó helyzetet. A történetek célja, hogy érzelmi hatást váltsanak ki, hisz a módszer lényegi vonása, 
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hogy a világ megismerésében nem csak a kognitív, hanem az érzelmi folyamatoknak is szerepet tulajdonít. A folya-
mat során az emberi érzelmeknek és szándékoknak fontos szerepe van abban, hogy egy történetet értelemmel 
lehessen felruházni, és az érzelmi jelentésnek abban is fontos szerepe van, hogy hozzáférhetővé és vonzóvá tegye  
a tudást. A módszer hatása tehát erős érzelmi viszonyulások során teremtődik meg, amelyben fontos szerepet kap 
a játékosság és kreativitás. A kerettörténet metodológiája azzal a fontos céljával képes módszertani innovációt kép-
viselni tehát, hogy a tanulási folyamatot az implementált történeti átszövés segítségével akarja érdekessé és jelentő-
ségteljessé tenni (Letschert, 2006).

A módszer lényegének leírása jól szemlélteti, hogy e folyamatban a tanár feladata eltér a hagyományostól. A tanár 
szerepe tehát a tanulási környezet megtervezése és a tevékenység moderálása, hisz az adott környezetben zajló 
folyamat a csoport együttműködésének az eredménye. Ebben a helyzetben a tanár tradicionális, irányító sze-
repe megváltozik. Többé nem az ő feladata, hogy az információt továbbadja, hogy a tudást közvetítse, hanem 
abban segít, hogy a diák a megszerzett tudást legyen képes asszimilálni. Ezt a feladatát csakis egy segítő, támo-
gató attitűddel megvalósuló moderátori szerepkörben tudja ellátni. A módszernek ez a tulajdonsága voltaképpen  
a reflektív tanári szerepvállaláson alapul.

Az adott módszer fejlesztő hatását tekintve különösen alkalmas a belülről fakadó motivációs erők kibontakozta-
tására, hisz autonómiát biztosít, amely a tanulók által hozott döntések relevanciáját támogatja meg a foglalkozás és 
a tananyag, vagy fejlesztési folyamat mentén. A pedagógus szabályozza a folyamatot, valamint moderátorként segíti 
a tanulókat elérni a játékos helyzet által kitűzött célokat, azonban a tanulói döntések határozzák meg a konkrét cse-
lekményt, ami nagymértékben segíti az énhatékonyság kiépítését, valamint a motivációs struktúrák integrálását. 
Alkalmas továbbá a tanuló saját képességeinek kihasználására és fejlesztésére, hisz egy optimálisan megkonstruált 
kerettörténeti rendszerben a tanuló olyan szerepet vehet fel, amely során kibontakoztathatja saját képességeit, ezál-
tal pozitív visszajelzések mentén fejlődhet. Fontos sajátossága még, hogy a résztvevők között kötődést teremt, mely 
tulajdonsága szorosan kapcsolódik az iskola közösségi fejlesztő szerepéhez, azáltal, hogy interperszonális kapcso-
latok kialakításának és fenntartásának mechanizmusát demonstrálja.

A kerettörténet narratíváján keresztül érvényesülő aktív tanulás módszertanának alapját ugyanakkor a játékosítás 
vagy gamifikáció adja. A játékosítás egy olyan, innovatív és feltörekvő módszertan, melynek implementálása pozitív 
hatással bír például a motiváció, az involválódás, az elköteleződés vagy a feladatmegoldás terén. A metodológia a 
játékokban található húzóerőt ülteti át olyan közegekbe – például az intézményes oktatásba –, melyek alapjában 
véve nem rendelkeznek ezekkel az előremozdító struktúrákkal (Damsa, 2014. 2. o.).

A storyline mint módszer összességében önmagában képes arra, hogy bevonja a tanulókat a tudásépítés folyama-
tába, hogy integrált szemlélet alkalmazzon, illetve hogy segítse a tanulás affektív elemeinek megerősítését.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS NEVELÉS PROGRAMRA  
VALÓ FELKÉSZÜLÉS TOVÁBBKÉPZÉSI HÁTTERE

Miután a természet- vagy a műszaki tudományok gyakorlatában nem ritka jelenség a problémák inter- és transz-
diszciplináris megközelítése, a természettudományos nevelés lehetőségei között is jelen van a törekvés, hogy a fej-
lesztés során tantárgyi keretektől független komplex problémákra az önálló felfedezés lehetőségét felhasználva 
keresse a válaszokat. A komplex problémák feldolgozásának fejlesztő ereje abban rejlik, hogy szélesebb fejlesztési 
spektrumának köszönhetően többféle képesség gyakorlására ad lehetőséget, hogy szükséges hozzá a magasabb 
szintű gondolkodási folyamatok alkalmazása, ugyanakkor képes megmutatni, hogy egy-egy diszciplína hogyan 
járul hozzá a világ jobb megértéséhez, illetve a tudomány összetett működésének megtapasztalásában is segít.

Mindezt támogatva e programfejlesztésben a természettudományos nevelés didaktikai szempontú tanulási kör-
nyezetét az aktív tanulási módszerek jelentik, ezen belül, a kutatások szerint leginkább eredményesnek tartott forma, 
a felfedeztető tanulás. A természettudományos nevelési program pedagógiai koncepciójának kulcsgondolata tehát 
a felfedeztető tanulás, ami nem egyszerű módszertani elvként támogatja a programot, hanem a pedagógusok komp-
lex szakmai fejlődését a reflektív szerep erősítésével és a professzionális tanulás megvalósítására való képesség 
erősítésével segíti.

„A felfedeztető tanulás során a pedagógus olyan, lehetőleg autentikus problémahelyzet megoldását igénylő szituá-
ciókat alakít ki, amelyekben a tanuló a megoldáskeresés érdekében aktívan vesz részt.” Az aktivitás formái lehetnek: 
a probléma felvetése és árnyalása, az azzal kapcsolatos információgyűjtés, vizsgálódás, az alternatívák értékelése, 
kísérletek tervezése, modellalkotás, érvelés és a társakkal való vita.” (A természettudomány nevelési-oktatási prog-
ramja, 2015) A felfedező folyamatnak a tanuló végig aktív szereplője, hisz kérdéseket tesz fel, cselekvési tervet készít, 
kísérletezik, értékeli a tapasztalatait, a tapasztalatai tükrében érvel, védi az álláspontját. Ebben az aktív folyamatban 
a tanár természetesen jelen van, de nem irányítóként, hanem a folyamatot támogató, segítő szándékkal. E folyamat-
ban a fő cél a tanuló gondolkodásának és reflektív készségeinek fejlesztése. (A természettudomány nevelési-oktatási 
programja, 2015)

Miután a felfedeztető tanulás és az azt támogató kollaboratív módszerek e természettudományos program leg-
fontosabb koncepcionális, ezzel együtt didaktikai elveként értelmezhetők, a program megvalósíthatóságát támo-
gató továbbképzési koncepció kiemelt feladata a felfedeztető tanulás sikeres bevezetése. Ennek megfelelően a 
képzési program kidolgozásánál e céllal már megvalósult nemzetközi képzési tapasztalatokra is támaszkodtak 
a programfejlesztők, így felhasználták a felfedeztető tanulás skót modelljét (PISCES), amelynek az adaptációját 
utóbb több európai ország közös projektben próbálta ki, illetve ennek részeként a reflektív pedagógus szerepet 
támogató konkrét képzési modell (SINUS) tapasztalatait is. A PISCES program legfontosabb céljaként a természet-
tudományos nevelés interpretatív tanári gyakorlata ellen, a tanulók önálló felfedezését ösztönző szemléletének 
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kialakítását és fejlesztését tűzte ki. „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 potenciáljukat.” (Réti és 
Á. Majer, 2013a. 6. o.)

„A SINUS-modell olyan tanár-továbbképzési modulokat tartalmaz, amelyek portfólió-rendszerben segítenek a 
tanárok mint reflektív szakemberek szakmai kompetenciáinak erősítésében, továbbá az együttműködési kultúra 
és a pozitív szemléletmód kialakításában.” (Réti és Á. Majer, 2013c. 2. o.) A képzés célja végeredményben az iskolai 
innovációk, a tanári kreativitás, az alkotó gondolkodásmód előhívása, illetve az, hogy a konstruktivista tanuláselmé-
letek szemléletmódjával és az aktív tanulás módszertanával alapozzák meg a tudásépítés és a kompetencia-fejlesztés 
gyakorlatát. 

A természettudományos nevelés nevelési-oktatási programjának megvalósítása érdekében, az azt támogató 
képzési koncepció szerint, a felfedeztető tanulás az aktív tanulásnak az a formája tehát, amikor a tanulási folyamat 
a tanuló válaszkeresésére épül. „A felfedeztető tanulás minden esetben problémafelvetéssel indul, amely a tanu-
lókban az érdeklődés felkeltésével elköteleződést alakít ki a probléma megoldása vagy a kérdéssel való foglalatos-
kodás iránt. A tanulási forma arra épül, hogy az így kezdeményezett tanulói tevékenységek során további kérdések 
vetődnek fel, melyek megválaszolásához egyrészt ismeretek gyűjtésére, másrészt fejlesztő tevékenységek sorának 
elvégzésére van szükség. Ez a tanulókat sokoldalúan fejleszti és egyúttal olyan élményekhez, tapasztalatokhoz 
juttatja, amelyek a tanulási kedv fennmaradását, a kíváncsiság megerősödését, az önbizalom kialakulását ered-
ményezik.” (Réti és Á. Majer, 2013b. 22-23. o.) Ez a tanulási keretrendszer igényt kíván teremteni a természettudo-
mányos gondolkodás alkalmazására, a természettudományos ismeretterjesztő források használatára, valamint 
a tényeken alapuló vitára, döntéshozatalra és kommunikációra. A felfedező tevékenységek egyre nyitottabbá 
tétele – a hagyományos ismeretközlő tanítási stratégiától eltérő módon – segíti, hogy a tanulókban igény alakul-
jon ki az önálló kérdésfelvetésre és válaszkeresésre, és megalapozza azt az énhatékonyságot, amelynek révén 
a tanulók bátran mernek ilyen tevékenységekbe belevágni. „A tanár szerepe ebben a szituációban elsősorban 
a tanulási folyamat korrekciója, illetve a tanulók bíztatása, bátorítása; továbbá szorosan a tevékenység folyama-
tának az értékelése. A tanár tehát nem biztosít kész megoldásokat, hanem arra törekszik, hogy a megszerzett 
tapasztalatok és információk birtokában – melyek megszerzéséhez az alkalmas tanulási környezetet a pedagó-
gus tervezi meg – a tanulók maguk vonjanak le következtetéseket, fogalmazzanak meg állításokat, bizonyítsanak 
vagy cáfoljanak feltevéseket illetve keressenek megoldásokat.” (Réti és Á. Majer, 2013b. 23. o.) Hipotézist alkotni, 
annak igazolására önállóan cselekedni, a tapasztalatokkal kapcsolatban véleményt mondani azonban csak olyan 
tanulási környezetben lehet, amelyben a hibás következtetéseknek nem büntetés a vége. A felfedeztető tanulás 
alkalmazásakor ezért fontos az, hogy a pedagógusok képesek legyenek a tanulói hibákat újraértelmezni. A fej-
lesztő visszacsatolás stratégiájából táplálkozva a hibák olyan pontokra világítanak rá, amelyek mentén a megértés, 
az alkalmazás készsége fejleszthető. Ez természetesen csak olyan tanulási környezetekben valósulhat meg, ahol  
a hibázás lehetősége nemhogy kerülendő vagy büntetendő, hanem elfogadott. A hibák korrigálásába a tanulókat 
aktívan be lehet vonni: a tanulói hibák tehát tanulási lehetőségeket rejtenek. (Réti és Á. Majer, 2013b. 66. o.) A tanári 
munka jellemzője ebben a helyzetben méginkább az, hogy spontán döntéseken alapul, amelyet csak kellő reflek-
tív szemlélettel lehet eredményesen megoldani. Fokozott szükség van tehát a tanárra, mint reflektív szakemberre, 
aki saját tevékenységeire, a tanítási helyzetre, a tanulókkal folytatott interakcióira és a tanulási környezettel kap-
csolatos döntéseire tudatosan reflektál.

Mindezek tükrében a képzés összességében bővíti a pedagógusok feladatkultúráját az egyes feladattípusok és az 
azokból következő értékelési módok következetes alkalmazásával; fejleszti a felfedeztető tanulást segítő alapvető 
tanári kompetenciákat, például a megfelelően célzott problémafelvetés gyakorlásával, modellek alkalmazásával, 
vizsgálatok tervezésével, vagy a hibák fejlesztő szándékú felhasználásával; végül erősíti és tudatosabbá teszi a peda-
gógusok tanítási gyakorlatában már jelen lévő módszertani eljárásait.

AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁT TÁMOGATÓ NEVELÉSI-OKTATÁSI 
PROGRAMOK MÓDSZERTANI ALAPELVEINEK ÖSSZEGZÉSE

A fenti példák ismertetéséből következően a programok közös pedagógiai gyökerét leginkább azok tanulásel-
méleti felfogása és az ebből következő módszertani megfontolásai jelentik. Tanulásfelfogás szempontjából min-
den program közös alapelve, hogy a tanulás folyamatát a tanulók cselekvésével megalapozott tevékenységként 
feltételezi. Ez azt jelenti egyrészt, hogy a szükséges tudást nem egyszerűen elsajátítandó ismerethalmazként, 
másrészt a tanulót nem egyszerű passzív befogadóként értelmezi. A cselekvés pedagógiájának lényege, hogy a 
tanulást segítő tevékenység egy olyan aktív, felfedező tevékenység, amely a megismerési folyamatban inkább 
beavatkozásképpen van jelen, és ahol a beavatkozás eredménye egyben a tanulás eredménye. E szemlélet fon-
tos feltétele tehát a tanulói önállóság, hisz a gyerekek kíváncsiságára építő szabad felfedezés, kutatás a sikeres 
tanulási folyamat záloga. Mind a horizontális, mind egyes tematikus egész napos iskolai programok a cselekvés 
pedagógiáján keresztül koncepcióikban eljutnak a konstruktív tanuláselmélet által megalapozva odáig, hogy a 
meglévő tudás figyelembevételével az új tudást, aktív tanulási eljárásokon keresztül szervezett és értelmezett, azaz 
konstruált folyamatként feltételezik. Az említett programok didaktikai gondolkodásukban, illetve módszertanuk-
ban oly módon is támaszkodnak a cselekvés pedagógiájára, vagy a konstruktivista tanulásszemléletre, hogy közös 
kiindulásuk a gyerekek személyiségéhez, érdeklődéséhez kapcsolódó megismerési igény, illetve ezen alapulva  
a differenciálás, az egyéni fejlesztés lehetőségének a keresése. További közös elem, hogy a megismerési folyamatban 
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a tapasztalatszerzési lehetőségek széles spektrumát kínálják a gyerekeknek, sokféle, akár egyénileg választott 
aktív tevékenységformákon keresztül, különböző eszközök és önálló ismeretszerzési lehetőség megteremtésével, 
miközben a tanuló válik felelőssé önmaga tanulási eredményéért. A programok ugyanakkor kiemelten képvise-
lik a szociokonstruktivista szemléletet, hisz nézetük szerint fontos e megismerési folyamatban a társakkal való 
közös munka. Minden program kiemelt jelentőséget biztosít a társas munkaformáknak, a csoportos feladatmeg-
oldásoknak, ami reálisabb útja a valós és szélesen értelmezett kompetenciafejlesztésnek. A fejlesztés ugyanakkor 
természetesen olyan értelmezési kereteken keresztül éri el megfelelően a célját, amely életszerű helyzetekből 
kiindulva, valós hétköznapi tapasztalatok felhasználásával keres az adott tanulási helyzetekben megoldásokat.  
A valós helyzetekből kiinduló problémamegoldás így könnyebben szolgálja a releváns tudás építését. A komplex 
probléma-feldolgozás a különböző egész napos iskolai programokban különbözőképpen nyert hangsúlyt. Így a 
természettudományos nevelés nevelési-oktatási program a reflektív pedagógus szerepet hangsúlyozó felfedeztető 
tanulás koncepcióján keresztül véli elérni a tudomány működésének megtapasztalását. A gyakorlati életre nevelés 
program fő célja a tanulók gyakorlati életben felmerülő komplex problémamegoldási helyzetek iránti fogékony-
ságának fenntartása és megoldási praxisuk növelése az élményalapú tanulás révén, amelyet a kerettörténet mód-
szertana alapoz meg. A komplex művészeti nevelés program modulkoncepciójának ugyanakkor fontos elve, hogy 
inspiratív és árnyalt fejlesztési fókuszokat közvetítő modultémákból kiindulva, a modultémákat a különböző művé-
szeti területek kreativitást fejlesztő tevékenységeinek a segítségével, problémacentrikus megközelítésből dolgozza 
fel a komplex fejlesztés érdekében.

Ezek alapján látható tehát, hogy az egyes konkrét programok koncepciója különböző fókuszokkal „felfedeztető 
tanulás alapú”, „storyline módszeren nyugvó” vagy „problémacentrikus, tematikus megközelítésű” fejlesztésnek 
nevezi fejlesztési koncepciója, így módszertana hátterét, az egész napos iskola nevelés-oktatási programok közös 
célja, hogy a tanulás korszerű tanulási módszereken alapuló, valós élethelyzetből kiinduló, a problémamegoldás 
érdekében önálló tanulói aktivitáson alapuló közösségi élmény legyen.
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