
Nem, mert rávilágít  
a természettudomá-
nyos tárgyak közötti 
összefüggésekre, ez-
zel együtt támogatja 
a mindennapok tech-
nológiájának létét, 
megértését és fej-
lesztését.

Csak a rendszerszin-
tű gondolkodás és a 
munkánk iránti elhiva-
tottság, szeretet ve-
zethet társadalmi és 
gazdasági fejlődés-
hez. 

Az oktatás feladata, 
hogy segítse a hallga-
tók minél magasabb 
szintű fejlődését és 
(szak)képzettségét. 
Emellett feladata, hogy 
felismerje és orvosolja 
az egyén és a közösség 
gyenge pontjait, és fej-
lessze az erősségeit.

Csakis önmagunk (az 
egyén) fejlesztésével 
és fejlődésével érhet-
jük el a közösség és 
egyben a társadalom 
fejlődését.

Egy közösség felelős 
tagjai egymást támo-
gatva, közösen fej-
lesztik az egyén és a 
társadalom értékeit. 
A szélesebb látókör-
rel és kompetenciával 
rendelkezők nagyobb 
társadalmi megbecsü-
lésnek örvendhetnek.

Interdiszciplináris 
nemzetközi és hazai 
projektek által bizto-
sított anyagi és mun-
kafeltételek kellő von-
zerőt biztosíthatnak 
az itthon maradás-
hoz.

Bel- és külhoni egysé-
ges természettudo-
mányos tanárképzés-
sel megalapozható. 
A tudósképzést a 
tanárképzéstől külön 
kell kezelni, az átjár-
hatóságot biztosítva.

Az országban tartha-
tók-e a szakképzett 
emberek?

Összefogható-e a 
magyarhoni oktatási 
rendszer?
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A természettudo-
mányok oktatása és 
megértése nélkül 
nem tudunk termé-
szettudományos, mű-
szaki, mérnöki körben 
dolgozó szakembe-
reket képezni, akik 
a jövőben segíthetik 
a technikai infra-
struktúra fejlődését.

A technikai infra-
struktúra számára 
– amely életünket 
meghatározó mó-
don befolyásolja 
– a természettudo-
mány eredményei nél-
külözhetetlenek.

Igen. Csoportmunka 
és hasonló pedagó-
giai módszerek alkal-
mazásával.

Megmutatja a kör-
nyező világunk igazi 
értékeit, segít azokat 
megóvni. Foglalkozik 
a fenntarthatóság, 
környezetvédelem, 
megújuló energiák 
megértésével, nép-
szerűsítésével.

A természettudomá-
nyos tudás fejlesz-
tése. ezt a célt szol-
gálja. Az új szak erre 
a célra képez taná-
rokat, akik képesek  
motivált, jó gondolko-
dású munkavállalókat 
nevelni a munkaerőpi-
acra.

Nem. A természet-
tudomány érdekes, 
izgalmas, kreatív vál-
tozatos tevékenysé-
gekre hív. Ha az ér-
deklődés kialakul, a 
fi gyelmet, – amelyben 
a megértés megérik, 
– könnyebb fenntar-
tani. 

E szak ezt a célt is 
szolgálja. Az így kép-
zett tanárok segíthe-
tik a megfelelő után-
pótlás kinevelését a 
legkülönbözőbb ipari, 
műszaki, egészség-
ügyi, informatikai, stb. 
területeken.

Hiteles, felkészült 
tudománykommuni-
kátorokat kell képez-
ni, akik a társadalom 
széles körében képe-
sek a tudományt nép-
szerűsíteni.

Megpályázhatók, elér-
hetők rövidebb és hosz-
szabb ciklusú ösztön-
díjak. A tanulmányok 
alatt támogatott és 
biztosított a magyar-
honi kutatásokban, 
terepgyakorlatokban 
való aktív részvétel. 
(Makovecz-program!)

Nem. Sőt csak általuk 
kaphatjuk meg a logi-
kus, felelős, rendszer-
szintű gondolkodás 
készségét, képessé-
gét. 

Amit értünk, azt meg-
becsüljük és tisztel-
jük. Ennek útja csakis 
a komplex rendsze-
rek, mint pl.: termé-
szettudományok 
átlátása, megértése 
lehet.

Már alsó tagozatban 
teret kell engedni és 
hagyni a természet-
tudományos nevelés-
nek. Ez segíti, hogy 
később tudatosan 
erre az ágazatra sza-
kosodjanak a diákok.

A természettudomá-
nyok oktatásának leg-
korszerűbb elveit és 
módszereit felhasz-
nálva.

Igen, mert belátható, 
hogy  a természettu-
dományos ismeretek 
bővítése alapot ad 
egyéb kompetenciák 
fejlődésének is pl.: 
logikus, rendszerszin-
tű gondolkodás, széles 
látókör, saját nézőpont 
kialakítása, önállóság.

Csak a rendszerszin-
tű gondolkodás és a 
munkánk iránti elhiva-
tottság, szeretet ve-
zethet társadalmi és 
gazdasági fejlődés-
hez.

A természet megis-
merésének, 
szeretetének inspirá-
lása először a család-
ban, az óvodában, és 
aztán szisztematiku-
san az általános isko-
lában elkezdődik.

A tehetséges diákok-
ra föl kell fi gyelnünk, 
lehetőséget kell te-
remtenünk a számuk-
ra, és segítenünk kell 
őket, hogy érvénye-
sülhessenek. 

A természettudo-
mány szépségében, 
probléma megoldó 
képességében hi-
szünk. Látjuk, hogy a 
társadalmi megítélé-
sén javítanunk kell, ez 
a tanárképzés ezt a 
célt is szolgálja.

Fontosak, hasznosak 
a természettudomá-
nyok?

Tanítható-e az együtt-
működés?

Milyen értékeket kép-
visel a természettu-
domány, a környezet-
tan?

Hosszútávon segíthe-
tő-e, támogatható-e 
az ország anyagi biz-
tonságának fenntar-
tása?

A természettudomá-
nyok nehezebben el-
sajátíthatók?

A társadalmi igények 
kiszolgálhatók a jövő-
ben? Növekedésük-
kel lépést tudunk tar-
tani?

Rávehetők az embe-
rek a természettudo-
mányos ismereteik 
bővítésére?

A természettudo-
mányt meg fogják-e 
becsülni az emberek, 
vagy elfordulnak tőle?

Hol kezdődik a tuda-
tos természettudo-
mányos nevelés/taní-
tás?

Hogyan képezhetünk 
versenyképes szak-
embereket/tanárokat 
Magyarországon?

Fontos cél a nyelv-
tudás elsajátítása, a 
nyelvi kompetenciák 
fejlesztése (elsősor-
ban az angol nyelv 
tanulása). A tanulmá-
nyok során erre a ké-
pességre is szükség 
lesz.

A képzés alatt elvárjuk  
hallgatóinktól, hogy fej-
lesszék általános nyelv-
tudásukat (elsősorban 
angol nyelvből), amelyet 
kiegészítünk a szakmai 
nyelv gyakorlásának, 
így az egyéni nyelvi kom-
petenciák fejlesztésé-
nek lehetőségével.

Rendelkezhetünk-e 
stabil, magabiztos, 
versenyképes nyelv-
tudással?

Igen. A természettu-
domány különböző 
területeinek össze-
kapcsolásával, ki-
küszöböljük a héza-
gokat, melyek ma 
akadályt képeznek 
a természet megis-
merése/elfogadása 
terén.

Gyakorlatiasabbá vá-
lik a tudomány meg-
közelítése, mellyel 
nem csak elméleti, 
hanem gyakorlatia-
sabb szakemberek 
is képezhetőek a tár-
sadalom és az infra-
strukturális fejlődés 
javára.

A csoportmunka és 
az interdiszciplinari-
tás során kibővülhet-
nek a diákok kompe-
tenciái és a tanárok 
pedagógiai eszköztá-
ra. Gyakorlatiasabb 
lesz a tudomány meg-
közelítése.

Igen. Egységes termé-
szetszemléletet alakí-
tunk ki, amely vonzóbb 
a fi atalok számára. 
Többen őrzik meg az 
érdeklődésüket. Így 
lesznek jó szakem-
berek, támogatva az 
infrastrukturális és 
gazdasági fejlődést.

Mi lehet igazán elő-
nyös az egységesítés-
ben a diákok és a ta-
nárok számára?

Jól járnak-e az egysé-
gesítéssel az általá-
nos- és középiskolák 
diákjai?

Nem. Az általános ter-
mészettudományos 
műveltség a diákok-
ban mélyebb elköte-
leződést ébreszt a 
tudomány iránt. Ez 
segít nagyobb szám-
ban megtartani őket 
ebben az irányban.

Minden kíváncsi ter-
mészetű, másokért 
és környezetéért is 
tenni vágyó fi atal  fel-
vételt nyerhet. 
A tudást, amire szük-
séged lesz, itt meg-
szerezheted! 

Éppen ellenkezőleg. 
A diákok egyszerre 
megismerik egy je-
lenség kémiai, fi zikai, 
biológiai aspektusait, 
és az összefüggések 
is könnyebben átlát-
hatóvá és érthetővé 
válnak.

Megpályázhatók, el-
érhetők rövidebb és 
hosszabb ciklusú 
ösztöndíjak. A tanul-
mányok alatt támoga-
tott és biztosított a 
hazai és nemzetközi 
kutatásokban való 
aktív részvétel.  

Igen. Az itt végzett 
tanárok integrált- és 
diszciplináris okta-
tásban is megállják 
a helyüket. Egy tanár 
többféle természet-
tudományos tantár-
gyat is tud oktatni.

Most tanárhiány van 
az országban. A köz-
ponti és a konvergen-
cia régiókban is stabil 
megélhetést biztosít, 
�ha a természettudo-
mányos szaktanári 
pályát választod.

Az összevonás csök-
kentheti-e a tudo-
mány szerepét az ok-
tatáson belül?

Felvesznek?  

Az egységesítéssel 
elveszhet-e a külön-
böző természettu-
dományos területek 
egyedisége és hitele?

Miből fi nanszírozom 
a továbbtanulásomat, 
kutatásomat?

Jól jár-e az egysége-
sítéssel az oktatási 
rendszer?

Lesz majd állásom?

Nem. Tanárhiány van, 
szükség van minden 
szaktanárra. A már 
pályán lévő kollégák-
nak a gyakorlati sok-
oldalúságot segítő 
továbbképzéseket 
szervezünk.

Az újonnan bevezetett 
tanárszak elnyomhat-
ja/háttérbe szorít-
hatja-e a korábbi ta-
nárszakokat és az ott 
végzett tanárokat?

A továbbképzések 
hasznos, korszerű, 
jól alkalmazható gya-
korlati jártasságot 
adnak. Ezen kívül kap-
csolódást a szakmai 
közösséghez. A rész-
vétel önkéntes.

A tanárhiány keve-
sebb emberrel is 
megoldható, mert az 
új képzésben a taná-
rok a természettudo-
mány több területén 
is képesek lesznek 
tanítani.

Nem. Az a jó, ha minél 
több szaktanár van 
a pályán, de átme-
netileg kevesebb új 
tanárral is tudnia kell 
működni a rendszer-
nek, és ez a szak ezt 
határozottan segíti.

Továbbképzések so-
kasága következhet 
a jelenlegi – régi kép-
zésben részt vett – 
tanárok számára?

Az összevonással 
biztosítható-e a kel-
lő óraszám mind a 
központi mind pedig 
a konvergencia régi-
ók iskoláiban?

Kevesebb tanárra 
lesz szükség?

Igen. A természettu-
domány különböző 
területeinek össze-
kapcsolásával, ki-
küszöböljük a héza-
gokat, melyek ma 
akadályt képeznek 
a természet megis-
merése/elfogadása 
terén.

Nem. Az elismertség-
gel, megbecsüléssel 
a tanárok szerepe 
fontossá válik a társa-
dalom számára. A sta-
bil oktatás, nevelés ál-
tal szakképzett, stabil 
tudású munkavállalók 
kerülnek a munkaerő-
piacra.

Nem. A képzésünk 
abban elkötelezett, 
hogy a felsőtagoza-
tos és a középiskolás 
korosztály számára 
élményszerű és von-
zó legyen majd a ter-
mészettudomány ta-
nulása.

A tanárok képzését 
elhivatott tudósok, 
pedagógiai módszer-
tanban jártas, és 
egyéb gyakorlati terü-
leteken profi  szakem-
berek végzik. 

A tanárképzés egysé-
gesítése nem vezet-e 
színvonalcsökkenés-
hez?

Elég lesz ez 
a felkészültség egy 
életpályához?

Pályakezdési támo-
gatásokat vehetsz 
igénybe. A szakmai 
hálózat, szakmai kö-
zösségek biztos kap-
csolati tőkét is jelen-
tenek majd a frissen 
végzett diplomások 
számára.

Itthon és külföldön 
egyaránt el tudsz he-
lyezkedni. A tanári 
hivatás nagyobb meg-
becsültségére szá-
míthatsz a jövőben, 
amely a fi zetések 
rendezésé ben is kife-
jeződik majd.

Életpálya modell 
kialakításával meg-
teremthető lesz egy 
biztonságos egzisz-
tencia a tanárok szá-
mára.

A pályakezdéshez 
megteremthető-e 
a kellő erő(forrás), 
háttér? Igénybe 
vehetek-e ehhez 
segítséget?

Tanulmányaim után 
lesz-e megfelelő 
keresetem, hogy meg-
felelő színvonalon él-
hessek, egyedül, vagy 
családosan is?

Erre a pályára építhe-
tek-e biztonságos és 
színvonalas egzisz-
tenciát?

A képzés létrehozá-
sának az a meggyő-
ződés a motorja, hogy 
jó tanárok nélkül nem 
létezhet oktatás. 

Szükség lesz-e aktív 
korom végéig hagyo-
mányos értelemben 
vett tanárokra?

Az oktatási rendszer 
átjárható, de remél-
jük, hogy nagyon 
kevesen mennek el. 
Értékes gyakorlati 
ismeretekhez jutsz, 
amely az élet más te-
rületein is értékesek.

Tudatos közösség és 
szakmai hálózat épí-
tés folyik. Lehetőség 
nyílik arra, hogy a ta-
nárok a legmagasabb 
szintekig tovább ké-
pezhessék magukat.

Tevékeny, mozgékony, 
önmagukat képezni, 
fejleszteni tudó ta-
nárokat képzünk. In-
tenzív szakmai közös-
ség építés szolgálja 
a kapcsolattartást, 
egymás támogatását.

Tudok változtatni 
a helyzetemen, 
ha meggondolom 
magam? Lesz-e érté-
kem a munkaerő 
piacon?

Nem égek-e ki az évek 
során? 
Fenn tudom-e tartani 
a motivációimat? 
Tudok szakmai kap-
csolatokat építeni?

A kíváncsiságom és 
az elhivatottság 
kitart-e bennem?

A képzés során ala-
po   san megismered 
a kompetenciáidat, 
fej lesztheted őket 
és ez magabiztossá 
tesz. A tanáraid kol-
légákként kezelnek, 
minden tudásukkal 
téged segítenek. 

Önismeretet erősítő, 
verbális és vizuális 
kommunikációs kész-
ségeket fejlesztő kur-
zusok és tréningek 
segítenek, hogy ta-
nárként is sokoldalú, 
stabil személyiséggé 
válhass.

Valóban alkalmas 
vagyok arra, hogy 
tanár legyek? 
Hogyan érhetek el 
minél magasabb 
szakmai tudást?

Képes vagyok-e rá? 
El tudom-e végezni jól 
a szakot?

Országos programok 
segítik a közösség 
összetartását, ami 
mindig inspirációt ad. 
Az egyéni képessé-
gek is szóhoz jutnak, 
az oktatás kis létszá-
mú csoportokban zaj-
lik.

Hasznos tagja lehe-
tek egy közösség-
nek? / Nem veszik el 
az egyéniségem?

A természettudo-
mány tanárainak 
megbecsültségének 
növelésén dolgozunk. 
A képzés ideje alatt 
a képzés színvonalá-
val becsüljük meg a 
jelölteket.

A természettudo-
mány szépségében, 
probléma megoldó 
képességében hi-
szünk. Látjuk, hogy a 
társadalmi megítélé-
sén javítanunk kell, ez 
a tanárképzés ezt 
a célt is szolgálja.

Számíthatok-e a tár-
sadalom megbecsü-
lésére?

A természet-
tudományt meg fog-
ják-e becsülni az 
emberek, vagy elfor-
dulnak tőle?

TERMÉSZETTUDOMÁNY-
KÖRNYEZETTAN 
TANÁRSZAK ELŐNYEI .

Kérdések és 
válaszok

szempontjai 
szerint

AZ ÚJ

Z-szak a jövőért – 
a Z generációnak
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