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A pályaorientáció jelentősége
A pályaorientáció definiálása
Az elmúlt évtizedekben a pályaorientációt osztályfőnöki órák tanmenetébe száműzve
láthattuk, ott is csak egy-két óra erejéig. Sajnos a legtöbb esetben valós tartalom nélkül,
kizárólag az óra címében jelent meg. Valós pályaorientációnak vélt tevékenység kimerült
abban, hogy a következő iskolafokozat választása előtti hetekben, jobb esetben hónapokban
az osztályfőnök megkérdezte mindenkitől, hogy „Mi is akarsz lenni, édes fiam?” Majd jöttek
a gyors és rövid sztereotíp mondatok: „Okos gyerek vagy, gimiben a helyed!”, illetve „Ilyen
gyenge képességekkel örülj, ha szakközépbe/szakmunkásképzőbe felvesznek!”. A
gimnazisták többsége számára a középiskola egy ideiglenes parkoló pálya, lényegében
időhúzás, hogy a tényleges pályaválasztási döntést későbbre tudják tolni. A 10. évfolyam
végére is csak a humán-reál irány között kényszerülnek dönteni, ami a fakultációs tantárgy
választásában nyilvánul meg. Valós, tudatos pályaválasztás ritkán történik.
Szilágyi és Völgyesy definíciója szerint "a pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a
tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását,
a lehető legszélesebb információnyújtás révén."
Ez a meghatározás elvezet minket az iskola pályaorientációs feladatainak elemzéséhez.
A pályaorientáció - folyamatjellegének megfelelően - folyamatos foglalkozást jelent a tanulók
individuális esélyei alapján, amelynek mind szemlélete, mind módszere eltér a hagyományos
oktatási óráktól. A pályaorientáció fogalmának elfogadása, és a pályaorientációnak, mind a
későbbi szakmaválasztást megkönnyítő tényezőnek a vállalása az iskola szempontjából
egyrészt az iskola presztízsét növelő tevékenység, másrészt azonban egy olyan iskolát jelent,
amelyik a szolgáltató iskola funkciói közül az orientáció funkcióját elvállalta. Egy humán
szolgáltatást nyújtó iskolában az orientáció funkcióját abban látjuk, hogy az előre látható
élethelyzetnek megfelelően támogatást nyújtson a tanulók számára individuális igényeiknek
megfelelően.
Ez a definíció, nagy mértékben eltér az iskola általános tradícióitól, mert dominánsan az
individuális elemekre teszi a hangsúlyt, hiszen a tanuló egyéni igényei szerinti támogatást
ajánl szemben az előre meghatározott elvek szerinti támogatással. E gondolat filozófiai alapja
az, hogy az iskola szolgáltat, a tanár nem ítél, hanem támogat.
A fenti gondolatmenetet szükséges kiegészíteni azzal, hogy a pályaorientáció csak
akkor lehet jó hatásfokú, ha nem kizárólag az iskola keretei között történik. Ugyanis a több
különböző élethelyzetben, különböző forrásokból, intellektuális és emocionális hatásokkal
kiegyenlítetten felépített komplex pályaorientációs folyamat érheti el azt az egyébként kívánt
hatást, hogy a diákok ne „csak” egy kötelezően elviselendő iskolai nevelési-oktatási
funkciónak tekintsék, hanem a jövőjüket segítő, a valós élettel, az ő életükkel szoros
kapcsolatban lévő eljárást és információhalmazt tapasztaljanak meg.
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A pályaorientáció szükségessége
Pályaorientációra szükség van. A szükségesség alapvető oka az információ hiány.
Információ hiány van a diák, a szülő és a legtöbbször a tanár oldalán is. Információ hiány van
pszichológiai, főleg önismereti szempontból, illetve gazdaságműködési és tényismereti
szempontból.
A pszichológiai okok sokrétűek. Egyrészt belső forrásúak: egy átlagos 13-14 évesnek
általában még nincs kialakult önképe, önismerete, önbizalom hiányos, ritkábban önmagát
(képességeit és lehetőségeit) túlértékeli, de mindenképpen félreismeri.
A 15-18 éves korosztályban az életkorral az önismeret erősen növekszik, de korántsem
teljes. A felsőbb tizenéves kor környékére erősebbé válnak a külső pszichológiai
pályaorientációs okok: a jól fizető és a társadalmilag elismert, nagy presztízsű állás,
foglalkozás megszerzésének lehetősége, a jó nevű, és/vagy divatos képzést adó felsőoktatási
intézményekbe jelentkezés lehetősége, a kortárs csoport nyomása.
Bármely korú pályaválasztó diáknál a szülői háttér, a családi gondolkodás és a
hagyományok befolyása rendkívül erős. A felnövő fiatalok az életük legtöbb területén
igyekeznek önállónak, a szülőktől függetlennek, szinte elutasítónak mutatkozni, ugyanakkor
egy-egy kritikus döntési helyzetben, amikor felismerik, hogy a jövőjük a tét, mégis hirtelen a
nagyobb élettapasztalatú szülő, esetleg tanár szavára adnak. A média véleményformáló
szerepe, az ott megjelenő minták a szülőkre és a kortárs csoportokra is erős hatással vannak.
A pályaorientáció szükségességének külső, tényismereti okai is több forrásból
származnak. Egy diák, de a szülő és a tanár sem ismerhet minden területet, szakmacsoportot,
konkrét szakmát, azok képzési módszereit, körülményeit sem. Így pontos képet sem adhatnak
a rájuk bízott fiataloknak. A társadalmi-gazdasági viszonyokat, igényeket, lehetőségeket
szinte csak szubjektíven, rövid időléptékben, sztereotípiák mentén ítélik meg, ennek
megfelelően egy-egy szakma és képzési típus, képzési fokozat jövőképe is sablonos, torz. A
hiányszakmák és a túltelített pályák ismerete hiányos, különösen azért, mert a gazdasági
igények dinamikusabban változnak, mint az oktatási rendszer és az emberi gondolkodás.
Ennek ellenére az oktatásnak reagálni kell a piaci igényekre, illetve a diákok, szülők
irányában pontos jövőképet kell tudni felmutatni. Az információáramlás biztosítása, illetve az
alapképzések, az át- és továbbképzések, kiegészítő képzések rendszerének kidolgozása
országos oktatáspolitikai szintű koordinálást igényel. Az élethosszig tartó tanulás
(LongLifeLearning) manapság egy reális alapelvárás bármely területen dolgozó
munkavállalótól.
Pályaorientációs stratégiák és „jó gyakorlatok”
Az utóbbi években a pályaorientáció mint műveltségi terület jelent meg a Nemzeti
Alaptantervben. Ez jelentős előrelépés a hazai nevelői munka lehetőségeinek bővülésében. Az
általánosan képző iskolák is több esélyt kapnak tanulóik támogatására. A pályaorientációs
foglalkozások bevezetése a szakoktatásban azzal az előnnyel jár, hogy az általános képzés és
a szakmai képzés közötti különbség csökken középfokon. Jelenleg a kerettanterv lehetőséget
biztosít a pályaorientációs foglalkozások bevezetésére is a szakiskolákban.
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Érdemes a NAT által definiált pályaorientációs műveltségi terület kerettantervi céljait,
feladatait és fejlesztési követelményeit végiggondolni, amelyet 9. évfolyamos szakiskolások
számára javasolnak!
Célok és feladatok
A Pályaorientáció célja, hogy a tanulók saját életpályájuk megalapozásához ismereteket
kapjanak mind önmagukról, mind munkaerő-piaci környezetükről, és kellően megalapozzák a
pályaválasztási döntésüket.
A tanulók határozzák meg saját helyzetüket és céljaikat, alakuljon ki bennük a szakmai
szocializáció, a szakmatanulás igénye, fogadják el a távlatos életpálya-építés szükségességét.
A tantárgy járuljon hozzá a tanulók egyénre szabott életvezetési stratégiájának
kialakításához, különös tekintettel a munkához való viszonyra.
Sajátítsanak el hatékony és eredményes tanulási módszereket, tárják fel érdeklődésüket,
hajlamaikat, készségeiket.
Személyes tapasztalataik alapján alakítsanak ki pozitív viszonyt a munka világához.
A tantárgy járuljon hozzá ahhoz, hogy a tanulók pozitív magatartással, a kézügyesség
kreatív felhasználásával és az emberi kapcsolatok fontosságának felismerésével válasszák ki a
számukra megfelelő pályaterületet. Segítse a tanulókat individuális céljaik
megfogalmazásában, tudjanak tervezni és dönteni életpályájukkal kapcsolatban.
Mindezek együttesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szakiskolai évek a társadalomba
való indulás megalapozását szolgálják. Ehhez szükséges, hogy a munka és a pálya világáról
megfelelő, igényeik szerinti ismeretekkel rendelkezzenek, jól ismerjék a pálya, a munka és a
szakma emberekkel szemben támasztott követelményeit. Ismerjék meg a megszerezhető
képesítések rendszerét, ezen belül el tudják magukat helyezni, és ehhez kapcsolódóan szakmai
perspektívákat is lássanak maguk előtt.
Fejlesztési követelmények:
Az életcélok között szerepeljen a pálya műveléséhez kapcsolódó önmegvalósítás, az
aktív dolgozó életmód elfogadása, tudatosuljon a munka- és pályaterületek kiválasztásának
fontossága, a tanulók értsék meg, hogy az életpálya-építés nem egyszeri döntés eredménye,
hanem folyamatos lehetőségek felismerése, azokhoz való alkalmazkodás, azok közül való
választás. Kezdjék megtervezni életpályájukat, legyenek képesek a terveket és a célokat a
valódi lehetőségekkel összevetni. Éljenek személyes szabadságukkal, lehetőségeikkel, és
emellett fogadják el a társadalmi normákat is. Számoljanak az életpályaterveikben,
karrierterveikben a család támogatási lehetőségeivel, a taníttatás költségeivel, a családi
hagyományok folytatásával mint az egyéni pályatervet befolyásoló tényezőkkel.
A NAT a fenti idézet értelmében alapértelmezésben a szakiskolai tanulók
pályaorientációját tartja szem előtt. A pályaorientáció alatt kicsit tágabb értelembe véve az
általános iskolások középiskolai orientálását értjük, különösen a szakképzés felé. Sajnos be
kell látnunk, hogy nem csak az ő pályaorientációjuk a fontos, hanem döntési élethelyzetek az
iskolarendszer sokszínűségével egyre korábbi életkorra tevődik, illetve a 9. osztály után is elő
kell, hogy forduljon. A nyolc és hat osztályos gimnáziumi képzések az 5. és a 7. osztály előtt
is döntés elé állítja a családokat. A fakultációk, a technikusi képzést adó 13. évfolyam, az a
szakiskola után érettségire készülés, az érettségi utáni közép- vagy felsőfokú szakképzések
mind olyan pályaorientációs döntések, amelyek jóval többet jelentenek, mint a 8. és 12.
osztályban történő középiskola és egyetem választásának művelete.
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A szakképzésben résztvevőket az alapképzés során szükséges tájékoztatni a választott
szakma lehetőségeiről és a saját adottságaik összhangjáról, hogy 10. vagy 11. osztályra
ténylegesen a megfelelő képzésbe kerülhessenek. Az általános gimnáziumi képzésben
résztvevők figyelmét alapértelmezésben a humán-reál irányultságuk felismerésére, illetve a
felsőoktatási vagy a folytatólagos középfokú szakképzési lehetőségek megismerésére kell
fókuszálni.
Az osztálykirándulás keretében megszervezett üzemlátogatások, az osztályfőnöki órára
meghívott előadók, esetleg a régebben divatos (és a rendszerváltás előtt kötelezően ajánlott)
mezőgazdasági vagy gyári munkák munkamorált fejlesztenek, a rácsodálkozás élményét
megadják, szocializációs hatásuk van, de ritka esetben fejtenek ki valós, mély, tartós
pályaorientációs hatást. Komoly döntési alapnak pedig a szélsőségesen pozitív vagy negatív
mivoltuk miatt többnyire alkalmatlanok.
Az iskola az előzőekben részletezett feladatát különösen a tantestületen belüli
pályaorientációs szakemberek hiánya miatt tudja nehezen ellátni. Viszont az iskolarendszeren
kívüli, illetve külső szakmai támogatással megvalósuló pályaorientációs lehetőségeknek egész
sora nyílt az utóbbi 6-8 évben.
Többek között ilyenek a Területi Integrált Szakképzési Központok (TISZK), amelyek
önismereti és szakmaismereti szaktanácsadással, foglalkozás sorozatok és alkalmi programok
szervezésével, szakmaismertető kisfilmek bemutatásával, hiányszakmák bemutatásával, papír
alapú tesztek és egyéb számítógépes szoftverek segítségével segíti a fiatalokat. A 2010-es hír
ma is aktuálisan hangzik:
Kovács Tamás az önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának
alelnöke hangsúlyozta, az élethosszig tartó tanulás mellett az élethosszig tartó tanácsadás is
nagyon fontos, amelyben kulcsszerepet játszhat a most átadott létesítmény. Mint mondta, a
központ segítséget nyújthat a diákoknak és szüleiknek egyaránt a pályaválasztás során a
megalapozott döntés meghozatalában.
Az alelnök hangsúlyozta, a szakképzés terén kiemelkedő jelentősége van a munkaerőpiaci
igényeknek való megfelelésnek, amiért az önkormányzat sokat tesz például éppen a TISZK-en
keresztül is.
Papp András az Oktatási Osztály vezetője kiemelte, Győrben jelentős gazdasági
fejlődéssel, ugyanakkor gyereklétszám-csökkenéssel kell számolnunk, ami komoly feladatot ró
az oktatási szakemberekre. A pályaorientáció ma már gazdasági kérdés is, amely során a
gyerekeket olyan irányba kell terelgetni, amely számukra munkahelyet, biztos jövőt ad. Ezért
is fontos, hogy az oktatás és a mukaerőpiaci igények találkozzanak egymással. Ezt szolgálja a
265 millió forintból megvalósult beruházás is.
Az osztályvezető hangsúlyozta, az új létesítmény nagy lehetőséget jelent a húsz szakképző
iskolának, ezért kéri őket, hogy a központ életében vállaljanak aktív szerepet.
Az általános iskolások pályaorientációjára nézve a győri térségben megszületett egy
viszonylag széles körű összefogás. Az alapítói és támogatói kör már önmagában nézve
beszédesen előre mutató. Az erről szóló sajtóhír a célokat is bemutatja.
Pályaorientációs együttműködés Győr-Moson-Sopron Megyében
2014 februárjában konzorciumi megállapodást kötött Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja, a Győr-Moson Sopron Megyei Kereskedelmi és
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Iparkamara, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Győr Tankerület valamint a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft., pályaorientációs
feladataik közös végrehajtása érdekében. 2014. június 4-én hét megyei szervezet, intézmények,
cégek csatlakoztak támogatóként: Busch-Hungaria Kft., Borsodi Műhely Kft., Nemak Győr
Kft., Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Professio Fémipari és
Szakképzési Klaszter, Széchenyi István Egyetem, Rába Járműipari Holding Nyrt.
A megye felsőoktatási intézményei, valamint a gazdasági élet szereplői üdvözölték a
Konzorcium létrejöttét és támogatásukról biztosították a pályaorientációs tevékenységet végző
szervezeteket. A felsorolt szervezetek 2014. június 4-én egy Nyilatkozat aláírásával
ünnepélyesen kinyilvánították, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Pályaorientációs
Konzorcium célkitűzéseivel egyetértenek, felelősséget éreznek a megye pályaorientációs
tevékenységeiért, közösen együttműködve, lehetőségeikhez mérten, a rendelkezésükre álló
eszközökkel, valamint aktív közreműködésükkel részt kívánnak venni a pályaorientációs
tevékenységek kidolgozásában és megvalósításában.
Léptékében és valószínűleg széleskörű és távlati hatásában még jelentősebb a Győri
Járműipari Életpálya Modell. Az ezt kidolgozó közoktatási és felsőoktatási intézmények, az
önkormányzat, jelentős ipari cégek, egyéb a pályaorientációban munkát és felelősséget vállaló
szakmai szervezetek és intézmények (pl. Iparkamara, Mobilis Interaktív Kiállítási Központ)
tudnak talán a legtöbbet tenni azért, hogy a lehető legnagyobb ívű pályaorientáció
megvalósulhasson. Ez az országos viszonylatban is úttörő és egyedülálló projekt mind
időléptékében, mind mélységében, mind széles lehetőségeiben komplex segítséget, ötletet,
perspektívát tud nyújtani diáknak, felnőttnek, munkakeresőnek, egzisztenciát és életcélt
keresőnek, de cégeknek és oktatási intézményeknek is. Ugyanis a keresleti és kínálati oldalak
szoros együttműködését feltételezi a projekt, ahol kölcsönösen rendelkezésre állnak az
információk.
Klasszikus értelembe vett pályaorientációt valósítanak meg a júniusban indult „Mi a
pálya?” és a szeptemberben induló „Helló meló!” című tévéműsorok. Itt aktuális celeb
zenészek, sportolók tanulják meg rövid idő alatt harminc klasszikus, kevésbé ismert és
hiányszakma főbb fogásait, miközben beszámolnak az elvárásaikról, előítéleteikről és
tapasztalataikról. A tanultak alapján versenyeznek is egymással, miközben a képernyők előtt
és a stúdióban ülő középiskolás célközönség fejében a szerkesztők elképzelése szerint
kialakul a pozitív viszonyulás.
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A műszaki-természettudományi orientáció
Humán és reál műveltség – nő és férfi agy?
Egy kisgyereket, hozzávetőlegesen az alsó tagozattal bezárólag még minden érdekel, a
világ minden összetevőjére őszinte kíváncsisággal rácsodálkozik. A művészetek, a sport, a
természet működése, versek, memoriterek, történelmi események, filozófiai kérdések iránt
azonos mértékben lelkesedik, lelkesíthető. A felső tagozatba lépve ez az érdeklődés
differenciálódik. Ez köszönhető egyrészt a több tantárgyra csoportosított ismereteknek, a
jóval több, különböző személyiségű, őt tanító tanárnak, és az adott tantárgyak különböző
mértékű és típusú absztrakciót, memóriát, kreativitást igénylő belső struktúrájának.
Ezzel párhuzamosan olyan „dobozok” alakulnak ki a fejekben, amelyek között szinte
nincs is átjárás. A tantárgyak közötti kapcsolatok megszűnni látszanak a tanulók számára, a
komplex módon, több tudományterület felhasználásával értékelhető problémakörök ijesztően
értelmetlennek tűnnek. Sajnálatos módon a tanárok többsége csak erősíti a kapcsolatmentes,
egymástól független diszciplínák létét. Ebből fakadhat például az, hogy fizika órán a diák
nem szereti a számításos feladatokat, mert érthetetlen számára, pedig matematika órán
bonyolultabb egyenletrendszereket old meg ugyanazzal a művelettípussal és
fogalomkészlettel. Vagy irodalom órán egy adott művet nehezen akar történelmi
környezetében felismerni, elemezni. Egy természeti, technikai felfedezés történelmi és
művészeti kapcsolódásait pedig már az absztrakt humor kategóriába sorolja.
Felmerül a kérdés, hogy a humán és a reál gondolkodásmód kialakulására mi lehet
hatással? Meghatározó a társadalmi és oktatási környezet, a családi és tanári minták (ezt a
későbbiekben alaposabban is elemezzük), az ezekkel összefüggésben lévő külső és belső
motivációk, de a genetikának is legalább ugyanekkora szerepe van. Pszichológiailag az
emocionális és a racionális viselkedés aránya a neveltetésen és a környezeten kívül a velünk
született, tehát genetikai mintákon is múlik. Ez lehet lokális, tehát közvetlen felmenőktől
örökölt tényező, de van globális, nem-specifikus hajlam, készség, képesség. Természetesen az
öröklött tényezők a sokaságuk miatt az egyes személyeknél különböző arányokban jelennek
meg, így statisztikailag nem beszélhetünk tisztán női és férfi tulajdonságokról.
Tipikusan ilyen a beszéd képesség és nyelvérzék. A nők beszédközpontja genetikailag
fejlettebb, érzelmileg aktívabbak, könnyebben, szívesebben és árnyaltabban fejezik ki
magukat szóban, így általában idegen nyelvet is könnyen tanulnak. Ugyanakkor nem
mondhatjuk azt, hogy az idegen nyelv tanulása csak humán gondolkodáshoz és a nőkhöz
kötött, már csak a nyelvtani szerkezetek logikája miatt sem. Az írók, költők többsége férfi,
idegen nyelvre pedig a fizikusnak és a mérnöknek is szüksége van.
A férfi agy statisztikailag általános jellemzője a térbeli tájékozódás fejlettsége. De
például a komolyabb térérzékelést igénylő sportokban (pl. labdajátékok, vívás) fele-fele
arányban vannak nők és férfiak, hivatásos járművezetők között is egyre több a nő.
Ki kell mondanunk azt a megállapítást, hogy a humán-reál gondolkodásmódnak nem
analógiája a férfi-női gondolkodásmód. Tisztán humánnak gondolt területeken is
statisztikailag annyi férfi dolgozik, alkot, mint nő. Ugyanez viszont nem érvényes a reál
területekre. Erre a látszólagos ellentmondásra a magyarázatot egy későbbi fejezetben
próbáljuk megtalálni.
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Ugyanakkor a társadalom nagyobb része hajlamos a humán műveltséget elsődlegesnek,
kiemelt jelentőségűnek tartani a reálműveltség előtt. Ezt főleg reálos szakbarbársággal,
szűklátókörűséggel,
komplexitás-mentességgel
indokolják.
Ugyanakkor
humán
vonatkozásban is lehet valaki szakbarbár. Ki lehet jelenteni, hogy a humán területek közelebb
vannak a hétköznapok általános műveltségéhez, emiatt hajlamosak az emberek ezt
elsődlegesnek tartani. Az ember alapvetően érzelmi, intuitív lény. A tudatosság, a racionalitás,
az érzelmi kontroll általában már egy olyan tanult, alakítható viselkedésforma, ami az érzelmi
lény mivoltunkhoz pluszként járul hozzá.
Érdemes megvizsgálni a győri középiskolák fiú-lány létszámarányait. Humán
osztályokban legfeljebb 15 % a fiúk aránya (kb. 35 főből 5 fiú). A gimnáziumi reál
osztályokban viszont 50 % körül ingadozik. Ebből a fentiek fényében az a következtetés
vonható le, hogy a humán gondolkodásmód nőkhöz csatolása inkább csak beidegződött
társadalmi elvárás és megszokás, mintsem valós tudományos tény. Ha valós tény lenne, akkor
a reál osztályokban szinte csak fiúk lennének. Érdekes módon mindkét osztálytípusból
jelentkeznek „keresztben” humán és reál irányba fakultációra, továbbtanulásra is. Mégis
nagyobb arányban vannak a humán osztályból reál irányba haladók, mint a reálból humán
vonal felé igyekvők. Mivel a racionalitás tanult, alakítható viselkedésforma, kijelenthetjük,
hogy a reál osztályba jelentkezők mélyebb önismerettel, tudatosabb jövőképpel rendelkeznek,
míg a humán osztályba jelentkezőkre jellemzőbb fiatalabb korban az érzelmi alapú sodródás,
később kiforró személyiség.
A műszaki-természettudományi orientáció szükségessége és jelentősége
A pályaorientációnak egy szűkebb értelmezése, ha az kizárólag a szakképzésre irányul.
Az általános természettudományi orientáció is ide tartozik. Minden tanulónak fel kell fedeznie
magában a humán-reál preferencia arányt, és ennek megfelelően érdemes megválasztani a
továbbtanulást.
Ezek után érdemes felmérni az elmélet és gyakorlat arányának igényét és abszolút
mennyiségének megtanulási képességét. Ha egy tanulónak főleg a gyakorlati képzés iránt van
igénye, kevesebb elméleti, ezen belül inkább műszaki mintsem természettudományi
alapozással, mindezt mennyiségében is kevesebb tanulással szeretné elérni, akkor belőle lehet
egy kiváló középfokú végzettségű, gyakorlati szakember. Ha mennyiségileg hajlandó és képes
több ismeretet befogadni, akkor jó esélye van a felsőfokú végzettségre. Ha ebben az esetben
az elméleti, főleg általános természettudományi képzés igénye nagyobb, akkor kutató jellegű
szakember lehet belőle, de ha arányaiban a gyakorlat iránt komolyabb az érdeklődése, akkor
egy kiváló alkalmazott tudománnyal, pl. mérnöki tudományokkal foglalkozó szakember lehet.
Megfigyelhető, hogy a Mobilis rendezvényein, illetve például a győri Krúdy
Középiskola Fizika Napja rendezvényein nem csak a fizikát szeretők vesznek részt
lebonyolító demonstrátorként és látogatóként, sőt általában még nem is csak a
természettudományokat kedvelők jelennek meg. Mindkét intézmény eseményein a
történelem, a művészetek, a média, a szociológia, a néprajz, a sport vonatkozásai is
megtalálhatók, így mindkét gondolkodásmód képviselőit sikerül bevonzani. A humán-reál
vonalak összekapcsolásával pedig erősíteni tudjuk a küldetésünk reál fővonalát. A cél, hogy a
résztvevők ne ijedten szemléljék a környezetüket, hanem vegyék észre, hogy a világ érdekes,
nem csak a tankönyvek borítói között létezik természettudomány, hanem élő módon
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körülöttünk van, ezáltal értelmesen tudják használni és nem csak kihasználni a természeti és
technikai környezetet.
A természettudományokra és műszaki tudományokra egyértelmű társadalmi és
gazdasági igény van, a környező világ megismerése, megértése, „használata" egyre
komolyabb ismereteket, készségeket igényelne. Ez az elvárás tanulói oldalról is megjelenik.
Ugyanakkor a fizika általános megítélése közismerten negatív, elismertsége, kedveltsége kezd
fokozatosan háttérbe szorulni. Ez megnyilvánul a diákok, szülők, más szakos kollégák
hozzáállásában, általában a társadalmi megítélésben és az óraszámok csökkenő
tendenciájában is.
Egy öngerjesztő folyamat tanú lehetünk. Csökkentek a természettudományi óraszámok,
ugyanakkor a tananyag mennyisége lényegében nem változott. Alacsonyabb óraszámban
kevesebb kísérletre, szemléltetésre, gyakorlatiasabb problémafelvetésre van lehetőség. Ezáltal
a diákok kevésbé motiváltak, nem érzik értelmét, hasznát az ismereteknek. A látszólagos
haszontalanság pedig újra alapot szolgáltat az óraszámok csökkentéséhez. A folyamat
romlásához még két tényező járul hozzá. Egyrészt a kontraszelektálódó tanári társadalom,
másrészt az iskolák gyenge pénzügyi körülményei, amely révén nehezen finanszírozhatók a
költségigényes élő kísérletek. Tanulói kísérleteket nem lehet támogatni, tanári demonstrációt
is alig. A negatív hatású körforgás egyik sajnálatos eredménye a természettudomány szakos
tanárok hiánya. Éves viszonylatban MsC szinten egyszámjegyű a fizika, kémia szakos
végzettek létszáma. Az iskolák a kevés pénz és az alacsony az óraszámok ellenére tehetséges
tanárok és tanítványok ötleteivel, kreativitásával is sokmindent kipótolhatnak. A Mobilis
pedig a kíváncsiság, a sokoldalúság megtartásában szeretne partnerré válni.
Sokakban, főleg szülői oldalról még megvan az a sztereotípia, miszerint a műszaki
foglalkozású (középfokú és felsőfokú végzettségű) emberek biztosan olajosak, kormosak
lesznek, nehezen elviselhető munkakörülmények között dolgoznak. Viszont a XXI. század
ipara, technológiája átalakult, szó szerint letisztult: A mérnökök és a közvetlen termelésben
dolgozók ma már nem lesznek olajosak, kormosak, ritkán dolgoznak forróságban, és
semmiképpen nem emelnek súlyos terheket. Az automatizáltság, a munkavédelmi előírások,
az ergonómiai fejlesztések már egy generáció alatt is akkorát változtak, hogy nehéz elhitetni a
régebbi környezetben szocializálódottakkal. Többek között ez a negatív beidegződés is erősíti
a hiányszakmák létét és általában a műszaki szakemberhiányt.
A matematika minden természet- és műszaki tudomány alapja. A legtöbbeket talán ez
riaszt el a reál pályáktól, mivel a jó matematikai képességeket különleges adottságnak
tekintik, ugyanakkor saját magukat nem tartják fejleszthetőnek. Tény, hogy az alsó tagozatos
matematikai képességfejlesztésnek rendkívüli a jelentősége, a reál területeken túl más
tudományághoz való viszonyra is kihat.
A média negatív szerepét egy következő fejezetben említjük meg.
A képzések létszámkvótáinak emelése, az ösztöndíj rendszer, és az elérhető magasabb
bérszínvonal is csak nagyon nehezen győzi le ezeket az akadályokat.
A felsőfokú végzettségű műszaki-természettudományi szakemberek előtt egy lehetőség
az innovatív, fejlesztői, kutatói pálya. Az alapkutatások és az alkalmazott tudományok is
magas szintű természettudományi alapozást igényelnek. Már kisgyermek korban, az alsó
tagozatban, természetesen megfelelő mélységben és módszerekkel, de meg kell ismerkedni a
kutatás módszertanával. Az elmélyültség, a koncentráltság, a több irányból történő
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problémavizsgálat a természettudományok terén ad lehetőséget jó gyakorlásra, de ezzel a
kutatási-vizsgálódási felkészültséggel humán területek kutatói pályáira vonatkozóan is jó
alapozást jelent.
A kísérletezés és a megtapasztalás szerepe
Egy ókori kínai bölcsesség szerint a tanulási folyamat során „amit hallok – elfelejtem,
amit látok – megértem, amit csinálok – megtanulom”. Újkori viszonylatban Comenius „Orbis
Pictus” című illusztrációkon alapuló könyve 1658-tól eltelt valamivel több, mint 300 évben
több, mint 300 kiadást élt meg. Ebben filozofikus gondolatokat is nagyszerű ábrákkal tesz
érthetővé, nemhiába vált a műve az illusztrált tankönyvek mintájává és didaktikai mércévé.
Apáczai Csere János igazi polihisztorként 1655-ben jelentette meg a Magyar Encyclopaedia
című művét, amelyben a humán műveltség mellett kiemelt fontosságot tulajdonít a
természettudományos műveltség megszerzésének, amely gondolattal messze megelőzte korát.
Ennek ellenére az első valóban kísérleti fizikusnak Galileit tekinthetjük, a középkorújkor határán, az 1600-as évek elején. Galilei perében az egyik fő vádpont a kísérletezés volt.
Hogy ez miért lehetett ilyen súlyos probléma, egészen az ókori görög filozófusokig kell
visszatekintenünk. A görög filozófusok a gondolkozás szabadságát tekintették mindenek
fölött valónak. Amit el tudtak képzelni, amit logikusan érvelve be tudtak bizonyítani, az
létezhetett, működött. Ami nem volt levezethető logikailag, az nem létezhetett. A fizikálisan
is szabad tudós szabadon gondolkozhatott, viszont munkát csak rabszolga végezhetett.
Véleményük szerint a kísérletezés munka, tehát rabszolgának való… Ez az elv rengeteg
évszázadon át tartotta magát, de Galilei volt az, aki azt mondta: sokmindent el lehet képzelni,
de még biztosabb információkat kaphatunk, ha valós kísérletekkel is ellenőrizzük az
elméleteinket, például lejtőkkel, ingákkal, vízórákkal. Mivel ezáltal „alantas rabszolga munkát
végzett”, szembe került az akkori tudós társadalmi elittel.
A látvány és általában a vizualizáció, a fantázia szerepe kiemelkedően fontos a műszaki,
természettudományi gondolkodás kialakításában, különösen azoknál, akik verbális
információk alapján gyengébb absztrakciós készséggel rendelkeznek! Ugyanakkor a
vizualizáció, az absztrakt elméleti folyamatok képekké transzformálása egy még magasabb
szintű kognitív tevékenység. Ugyanis itt már a megértésen túl az analógiák felismerése és a
lényeges-lényegtelen információk súlyozása kap hangsúlyt. A nagy eredményeket elérő
kutatók, feltalálók (Nobel-díjasok is) előbb vizualizálták a problémát, utána tudtak megoldást
találni rá. Például Tesla az elektromosságot kihasználó találmányait fejben tervezte meg, a
működés tesztelését is fejben végezte, mert látta maga előtt a szerkezeteket.
Sok tanár esik abba a tévedésbe, hogy az élőben bemutatott kísérletek helyett kizárólag
fotókat, videókat, számítógépes animációkat mutat a tanítványainak. Ezek a multimédiás
eszközök hasznos és nélkülözhetetlen kiegészítői a szemléltetésnek, de csak ezekre alapozni
hiba. Olyan folyamatokat érdemes multimédiával bemutatni, amelyek veszélyesek, drágák,
nehezen ismételhetőek, bonyolult előkészítést igényelnek, a képen több információ látszik,
mint a valóságban (pl. lassított videó).
A tanári demonstrációs szemléltetés már élményszerűséget ad, a valóságban bármilyen
egyszerű kísérlet hatásosabb, mint videóról. A legtöbb előkészítési időt, energiát, pénzt,
helyet a csoportos vagy egyéni tanulókísérletek igénylik. Ugyanakkor ezek a leghatásosabb
tevékenységek. Itt azonnali visszajelzés van, következmény van, sikerélmény van.
Koncentráltabb tervezést és kivitelezést igényel a diáktól, megvan az ismételhetőség öröme,
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és rengeteg fejlesztési lehetőség. Fejleszthető a finommotorika, az algoritmikus gondolkodás,
az önfegyelem, a szabálykövetés, az együttműködési készség, miközben a megértési és
rögzítési funkciók is sokkal erősebbek, mintha csak látná a diák a kísérletet. Ez még
fokozható azzal a kiegészítéssel, hogy a diák nem pusztán önmagának végzi a kísérletet,
illetve egy jegyzőkönyvet készít, hanem közönség előtt mutatja be, magyarázattal. Ez már
szinte tanári gyakorlottságot feltételez, de egy-két jól begyakorolt, megértett és sikeres
kísérlet bemutatása erős pozitív viszonyulást eredményez a tantárgyhoz és általában a
tudományokhoz. A Mobilis által tervezett foglalkozás ezt a szintet célozza meg.
Jarosiewitz Beáta magyarországi felmérése szerint a diákok közel 60 %-a nagyon ritkán
kísérletezik, és nem egészen 5 %-uk találkozik minden fizikaórán kísérlettel (ennek jelentős
része is tanári demonstráció). A tisztán elméleti síkú, „kréta-fizika” módszerrel oktatott
diákok kevésbé tartják fontosnak a fizikát, a tantárgyhoz inkább negatív a hozzáállásuk.
A mai fiatalok az akciófilmek sűrű, gyors ingereihez szoktak, tanórán is ezt a „pörgést”
igénylik. Ha nincs meg az élmény, akkor a tévéadóról átkapcsol, az órán pedig kikapcsol:
alszik, mobilozik, esetleg be sem megy órára... A cél érdekében az elmélet és az élményszerű,
megtapasztalt gyakorlat arányait meg kell tartani.
Science oktatás, diszciplináris oktatás, projektmódszer
Mindent el kell követni azért, hogy a természettudományi tantárgyak ismét
visszanyerjék vonzerejüket, mind szakmai tartalmilag, mind pedagógiailag-módszertanilag. A
tananyagtartalmak kimeneti oldalról kötöttek (érettségi). De a módszertani lehetőségek köre
egyre bővülő tendenciát mutat. Ezért módszertani oldalról érdemes elkezdeni a
természettudományok vonzerejének visszaállítását. Ehhez egy lehetséges eszköz a
projektmódszerrel megvalósított tanítás-tanulási folyamat.
Az alternatív pedagógiák sorában a projektpedagógia ismét egyre nagyobb teret kap.
Ugyanakkor viták bontakoznak ki arról, hogy diszciplináris természettudományi oktatásra
van-e szükség, vagy több tudományterületet integráló, „természetismeret” (science)
elnevezésű tantárgyra.
A szaktantárgyak ellen szól, hogy a tantárgyak oktatása túl elméletivé, vagy
laboratóriumi bonyolultságúvá teszi a tudományokat, ezért elszigeteltté válnak egymástól és a
valós élettől is. Az interdiszciplináris oktatás a hétköznapok jelenségeit vizsgálja, így
összetett, de gyakorlatiasabb, nem elvont elméleteket sulykol.
A science-oktatás hirdetői inkább a „sokról keveset” tudás és a rendszerben
gondolkozás mellett érvelnek, és a tantárgyiasított oktatás követőit „kevésről sokat” tudóknak,
adott szakterületben elmélyülteknek, de beszűkülteknek tekintik.
A science-típusú oktatás megítélése nem egységes, az előnyök mellett fenntartások is
megfogalmazódnak. Németh Judit fizikussal Tóth Teréz készített interjút. Németh László író
lányával készült beszélgetésben a professzor asszony kifejti édesapja és a saját véleményét is
erről az oktatási formáról. Németh László szerint a gyakorlat azt mutatja, hogy a fizikát nem
lehet a többi természettudománnyal együtt tanítani. Fontos a tantárgyak sorrendisége is. Pl. a
harmonikus rezgőmozgást lehet alkalmazni bizonyos jelenségekre, de semmi értelme a
genetikával együtt tanítani. Nem lehet rendszert alakítani belőle. A természettudomány
rendszerszerűen egy bizonyos összetett jelenség magyarázata kapcsán kerül előtérbe.
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Véleményem szerint mindkét tudományoktatási módnak megvan a jogosultsága a
tanítás-tanulási folyamat megfelelő helyén. Módszertani eszközként mindegyik használható
és használandó. Szükség van elemi, lexikális ismeretekre, alapinformációkra, amelyek nélkül
az adott terület nem érthető meg. Komplex megközelítésben ezekre az információkra egy
összetett probléma, jelenség vizsgálatánál, elemzésénél lesz szükség. A konkrét probléma
megoldását nevezzük alkalmazás szintű, teljesítményképes tudásnak.
A projektmódszer két módszertani problémára ad megoldást. Egyrészt az ismeretszerzés
csoportos és egyéni tevékenységen, kutatómunkán keresztül, élményszerűen történik, és nem
tankönyvből, tanári kinyilatkoztatás elfogadása által.
Másrészt jobb hatásfokú alkalmazás szintű tudást eredményez. Egy projekt minden
tagja hozzá tudja tenni a feladat megoldásához a maga résztudását, ezáltal a hasznosság,
nélkülözhetetlenség, a közös kreatív alkotás jóleső érzése révén rögzül minden
teljesítményképes tudássá. A tudományokra való oktatásban az elmélyült kooperativitásnak
kellene megjelennie. Az együtt dolgozó emberek tudásának összegződése hozhat létre
színvonalas alkotásokat.
Egyre több iskola tervez olyan projektnapokat, projektheteket, amelyek
természettudományi alapúak, egy szűkebb témát járnak körbe különböző szempontokból,
különböző tevékenységekkel, amelyek a diákokban erősebb kötődést és mélyebb rálátást
eredményez az adott témára.
Az iskolai kísérletezés szerencsére egyre kevésbé csak a tanárok hajlandóságán múlik.
Az Öveges Labor uniós forrásokból támogatott országos programjában egyre több
középiskola vesz részt, felismerve a minőségi, rendszeres, tervszerű folyamattá alakított
természettudományos oktatást. A tanórai és tanórán kívüli műszaki képzésben, az iskolák
eszközökkel és gyakorlati hellyel való támogatásában, szemléletformáló szakköri
foglalkozások kialakításában egyre több ipari szereplő lát lehetőséget, gyakran minőségi
munkaerő utánpótlási kényszerből is. Ilyen cégek többek között az Audi, a Borsodi Műhely és
a National Instruments is.
A minták szerepe
Az évszázadok óta megszokott tény, miszerint a legtöbb szakma, mesterség apáról fiúra
száll, az utóbbi időkben, évtizedekben egyre kevésbé jellemző. Ez részben a gazdaság
igényeinek átalakulása miatt lehetséges, vagyis nem biztos, hogy a gyorsan változó
világunkban még mindig szükség van egy adott szakmára. Másrészt, ha valaki mégis tovább
viszi a családban hagyományos szakmát, a technikai környezet megváltozása miatt alig lehet
ráismerni a mesterségre. Új alapanyagok, új technológiák, más működési elvű
munkaeszközök, módosuló megrendelői igények, változó jogszabályi környezet várja a
következő nemzedéket. Így az apák és fiúk lényegében kölcsönösen nem tudnának egymás
munkakörülményei között dolgozni, annak ellenére, hogy névleg ugyanaz a foglalkozásuk.
Gondoljunk akár csak az autószerelőkre.
Akkor mi az, amit mégis továbbvihet a következő generáció? Amit el lehet ültetni és
fejleszteni lehet már egy kisgyerek gondolatvilágában is, több összetevőből áll. A lelkesedés,
a kitartás, az elmélyülés, a kreativitás, a precizitás, az igényesség, az analízis és szintézis
képessége, lényeges és lényegtelen jellemzők felismerése, a saját vagy mások hibájából
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tanulás képessége, a megújulás és továbbképzés igénylése – mind nélkülözhetetlen tudás,
amit szakmától, élethelyzettől függetlenül tovább kell vinni.
Ha egy-egy konkrét szakma mesterfogásaira érvényesek a fentiek, akkor a
természettudományos-műszaki gondolkodásra mint a világ megismerésének és
működtetésének eszközére is érvényesek. És innentől már a minta adása egy különleges,
hagyomány- és tudás átadó tanári szerepbe helyezi a szülőt, a kortársakat, a médiát, a szűkebb
és tágabb társadalmi környezetet.
Ha egy szülő eleinte csak kicsit, majd jobban bevonja a gyermekét a háztartásban adódó
műszaki problémák megoldásába, később játékból együtt barkácsolnak, közösen legóznak,
vagy egy családi kirándulás közben mindannyian rácsodálkoznak természeti jelenségekre,
technikai megoldásokra, már sokat sikerült tenni a természettudományos
szemléletformálásért, pontosabban az alapozásért. Egy ilyen élethelyzeteket megélt gyerek
később könnyebben elfogadja, sőt igényli a segítséget egy bonyolultabb házi feladat, sőt
szorgalmi feladat megoldásában, őszintébbnek látja a biztatást, hogy egy tantárgyi versenyre
jelentkezzen, és az önbizalma is megalapozottabb egy-egy probléma önállóan történő
megoldásában.
A természettudományi orientáció legnagyobb problémája a kérdezés képessége és
bátorsága. A természettudományokkal való foglalkozás a természet kérdezésének a
tudománya. Jól megfogalmazott kérdésekre értelmes válaszokat kaphatunk. Ezért
létfontosságú, hogy a diákok megtanuljanak jól kérdezni.
Minden kisgyerek vele született tulajdonsága a kérdezés, ezzel tudja értelmezni és
megtanulni a világot. A fejlődéspszichológiában megkülönböztetik a „mi ez?” és a „miért?”
korszakokat. A pár éves gyerek már itt mintákat kap: Ki és mikor válaszol neki? Hányszor
kell kérdeznie egy válasz megkapásáért? Mennyire érthetőek és megnyugtatóak a válaszok?
Egy alsó tagozatos gyereket még minden érdekel, őszintén kíváncsi, és a kérdéseit fel is
teszi. Ekkor jönnek a csalódások és a negatív minták, de ez különösen felső tagozatban válik
tendenciózusan tragikussá. A tanár nem tud minden kérdésre válaszolni. Nincs ismerete, nincs
ideje, személyes támadásnak, „cikizésnek”, vizsgáztatásnak, ravasz időhúzásnak tekinti a diák
kérdéseit. Innentől következik a tudatos vagy tudat alatti bosszú: „ne kérdezz hülyeségeket”,
„hát nem érted, amit már elmondtam?”, „házi feladat, nézz utána!”. Jobb eset, sőt
tekintélynövelő hatású, ha a tanár be tudja vallani a korlátait és elmondja, hogy nem tudja a
választ, később utána néz. De ezt sem lehet sokszor megtenni. Ha a diák sok visszautasítással,
megalázással találkozik, már nem fog kérdezni. A 9. évfolyamos diákok többsége
meglepődve veszi tudomásul, ha középiskolába kerülve az új tanár kérdésfeltevésekre biztatja
őket, sőt egy jó kérdés vagy probléma felvetéséért, megoldástól függetlenül ötöst, plusz
pontokat ad. Ugyanis nem csak a válaszaink, hanem már a kérdéseink is jellemzőek a
gondolkodásunkra. Az általános iskola végére lényegében kiveszik a kérdezni tudás és akarás
képessége a gyerekekből.
A fentiek értelmében a szülői minta mellett a tanári minta is meghatározó. A tanári
minta megnyilvánulhat általános szakmai elméleti probléma felvetésben és kezelésében, de a
természettudományi tantárgyakban a gyakorlati tevékenység, különösen a kísérletezés is
jelentős. Van jelenleg is dolgozó fizikatanár, aki fél a kísérletezéstől. Az ő diákjai legfeljebb
videóról láthatnak kísérletet – ennek hátrányairól már beszéltünk. De ezen hátrányokon felül
sokkal rombolóbb az az áttételes, ki nem mondott üzenet, miszerint kísérletezni veszélyes, a
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jelenségek kiszámíthatatlanok, nem uralhatóak, a világ kiismerhetetlen, a saját kezűérzékszervű tapasztalat nem mérvadó, csak a filozófiai megközelítés a lényeges. Sajnos a már
szintén elemzett Galilei-per érvelési rendszeréhez közelítünk… Egy ilyen tanár diákjából
legfeljebb dacból lesz műszaki vagy természettudományi szakember, de leginkább elriasztja
tanítványait ezektől a pályáktól.
A pozitív és negatív minták mellett vannak olyan diákok, akik túlnőnek a tanáraikon.
Tehetségesek, kreatívabbak, az átlagnál többet szeretnének tudni, és a tudásért tesznek is. A
tanár felelőssége abban van, hogy ezt a tehetséget felismerje, és mederbe terelve célirányosan
segítse. Akár úgy, hogy magánál kompetensebb tehetséggondozókat talál számára.
A média veszélyeit nem szabad alábecsülni: A leggyakrabban negatív mintákat állít be
követendőnek, az értéktelent értékesnek: „megbuktam matekból, mégis itt vagyok a
képernyőn, színpadon”. A tehetségkutatók, kvízműsorok, a nyomtatott és elektronikus sajtó is
inkább médianézettségi szempontoknak rendeli alá a tudományos vagy művészi teljesítményt.
Már említettük, hogy a mai fiatalok ingerküszöbe magasabban van. Ennek megfelelően a
ténylegesen hatásos műsorokat is a mai közönségelvárásoknak megfelelően – látványosa,
meghökkentően, feszültséggel töltve, humorosan, pergően – kell tálalni. Ilyen a már említett
„Helló Meló!”, a „Brutális Fizika”, a szertar.com videó blog, de külföldi vonatkozásban a
Forscher Express (Felfedező Expressz) magyarul is nézhető sorozata, illetve az Állítólag, az
Agymenők, és Steve Spangler tudományos show-ja. A veszély abban rejlik, hogy az értelmes
és az értelmetlen tudományos műsor felismeréséhez szülői vagy tanári értékelő iránymutatás
kell. Ha a diák ezt nem kapja meg, áltudomány vagy felszínes és hibás tudás birtokába kerül,
ami a későbbiekben csak konfliktust eredményez számára. A konfliktus pedig megingatja a
természettudományok értelmébe, hasznába vetett hitét.
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Lányok pályaorientációja
Férfi-női szerepek kérdése
A humán-reál gondolkodásmód kapcsolatát vizsgáló fejezetben azt a megállapítást
tettük, hogy habár a humán területeken dolgozók nemi aránya nagyjából kiegyenlített, reál
területeken a férfiak aránya nagyobb. Ugyanakkor a közoktatásban a humán osztályokban
sokkal több a lány, miközben a reál osztályok nemi aránya kiegyenlített. Erre igyekszünk
választ adni, miközben keressük a nem-specifikus pályaorientáció lehetőségét,
megalapozottságát.
El kell fogadni azt a biológiai tényt, hogy a nemi szerepek már az anyaméhben
eldőlnek. A fogantatás utáni hatodik héten kialakul a nemi jelleg, innentől az idegrendszer is a
megfelelő hormonok hatása alatt működik. Bizonyos feladatokban, képességekben a férfiak
jobbak, bizonyosakban a nők. Említettük a nők beszédkészségét, hallás utáni tanulási
képességét, illetve a fiúk térérzékelését és a vizuális tanulási képességét. Különböznek az
izomzatban, a versengésben, dominanciában, kommunikációs módokban.
Nem lehet a nőknek a női prioritások helyére a férfi prioritásokat helyezni, különben
boldogtalanság, sikertelenség érzet keletkezik.
A társadalomban meglévő nemi sztereotípiák bizonyos fokig helytállóak, mert leíró
jellegűek. Bizonyos fokig viszont korlátozóak, mert nem engednek meg finomabb
átmeneteket. Nem kétféle ember van, hanem több milliárdnyi. Lehetőséget kell adni
mindenkinek, hogy eldöntse, milyen attitűdöknek megfelelően éljen. Azon nem tudunk
változtatni, hogy a fiúk alapvetően fiús természetűek, a lányok pedig lányosak. Mindkét
nemnek megvannak a jellemző szellemi hajlamai. Egy nő esetében például, hogy anya akar
lenni vagy parlamenti képviselő, vagy mindkettő. Az is támogatandó, ha a férfi segíti
feleségét ambíciói elérésében, esetleg a szerepek összeegyeztetésében, és kiveszi részét az
otthoni teendőkből. A lehetőséget meg kell adni, de sem a nőket, sem a férfiakat nem lehet
kényszeríteni.
A férfi-nő különbségeket nem tudjuk és nem is érdemes felszámolni. Az egyenlőség
nem azonos az egyformasággal. Nem egy nemek nélküli világot kell létrehozni, hanem
mindenkinek meg kell adni az esélyt, hogy képességeinek és hajlamainak megfelelően éljen.
A társadalom viszont az erős sztereotípiák miatt nem ad esélyegyenlőséget. A lányokba
belenevelik, hogy csak a humán vonal lehet számukra megfelelő, az a nőies, de elnézőbbek a
férfiakkal szemben. Ez az oka annak, hogy a férfiak jobban mernek humán szakmákat
választani, mert nem tűnik férfiatlannak. Viszont társadalmi nyomás miatt a nők nem mernek
reált területekkel foglalkozni, pedig képesek lennének rá. A társadalom nem találja nőiesnek.
Megismételjük azt a korábbi állításunkat, mely szerint az alapvetően reál gondolkodású
emberek jobb önismerettel rendelkeznek, megalapozottabb döntéseket tudnak hozni már
fiatalabb korban is.
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Hogyan valósítható meg a lányok pályaorientációja?
A 2013/14-es tanévben a Szilárd Leo Országos Fizikaversenyen első három helyezettje
lány lett. Bárki nevezhetett, nem volt pozitív diszkrimináció, tisztán a tudás döntött. A női
kvóták megadása nem szerencsés. Ha az adott feladathoz a nőknek nincs motivációjuk, vagy a
jelentkezők nem ütik meg a mércét, betöltetlen marad a helyük.
A mérnökök, műszaki szakemberek iránt nagy a kereslet, de sajnos kevesen szeretnének
ilyen pályát választan, a lányok közül különösen. A megkövesedett elképzelések alapján
vannak „férfias” és „nőies” szakmák. De közöttük halványul a határ, a munkahelyek által
elvárt kompetenciák általában nemtől függetlenek. Lehet férfi és női jellemző is a kreativitás,
a csapatmunkára való képesség, a precizitás, a rendszerben való gondolkodás, az átlátó
képesség. Ugyanakkor a tipikus női tulajdonságokra is nagy szükség van az iparban, mint
például az intuíció, empátia, figyelem megosztás, kifejezőkészség és stílusérzék, látszólag
nem összefüggő dolgok közti kapcsolatfelismerő képesség. Többek között ezeket a
tulajdonságokat kell felismertetni a lányokkal, ezáltal erősödik az önbizalmuk, megfelelő lesz
az önértékelésük. Fel kell mutatni számukra a választás lehetőségét – ezzel kiemelve a
sztereotípiáknak való megfelelési kényszerből – , de semmiképpen sem szabad kényszeríteni.
A választás lehetőségének felmutatása például az általános és középiskolásoknak szóló
Lányok Napja rendezvény programjai, illetve a Mobilis által szervezett kísérleti oktatási
modul.
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A projekt megvalósítása
A projekt célja, felépítése
A Mobilis Élmény7 elnevezésű természettudományos tábort hiánypótló céllal hoztuk
létre. Az alsó tagozatos és felső tagozatos diákok számára a nyári szabadidő értelmes
eltöltésén túl szeretnénk olyan információkat, élményeket adni, amelyek az iskolában tanult
természettudományi ismereteket kiegészítik, megerősítik. Komplex módon, de játékos
formában ad rálátást a fizika és a kémia területeire, egyéb technikai, természettudományi
eszközökre, jelenségekre. Ugyanakkor a saját kezűleg elvégzett kísérletek, a csoportmunka, a
külső előadók és külső helyszínek olyan ingereket, élményeket biztosítanak, amelyek a tudás
elmélyítését, rácsodálkozást váltanak ki, kreatív és tudatos környezet használatot
eredményeznek.
A résztvevők megtanulják az önálló kísérletezés és laboratóriumi kutatás alapjait is. Ez
alatt értendő a hipotézis felállítása, a technológia tervezése biztonsági kockázatok becslésével
és lehetséges eredmények felvázolásával, a gyakorlati előkészítés, a kivitelezés, az
eredmények kiszűrése, értékelése.
A kísérletek nagyrészt fizikai és kémiai jelenségekhez köthetők, de biológiai jellegűek
is várhatók. A kísérletek egy részét különleges alapanyagokkal, speciális eszközökkel kell
elvégezni, egy részük viszont arra világít rá, hogy egyszerű, a háztartásban is megtalálható
alapanyagok is tudományos kutatás eszközeivé léphetnek elő. Ezzel a lányok szemében
közelebb hozzuk egymáshoz a tipikus nőies háztartási terep és a férfiasnak tartott tudományos
kutatási tevékenység színtereit, problémaköreit. A folyamat végére minden résztvevő képes
lesz önállóan egyszerű kísérletet tervezni, kivitelezni és azt megfelelő minőségű
kommunikációval szakszerűen elmagyarázni.
A táborok 4 turnusban zajlottak, hétfőtől péntekig, 8:30-tól 16:30-ig, a következő
kezdődátumokkal: június 23-tól, július 7-től, július 21-től, augusztus 4-től. A résztvevők a 1014 éves korosztályból kerültek ki. Az egyes egymástól független csoportok létszáma 25-32
között mozgott. Lakóhely szerinti megoszlásban átlagosan 40-60 % volt a győriek és nem
győriek aránya. A nem győriek közül turnusonként 1-2 fő volt, aki megyén kívüli településről
érkezett, általában rokoni-baráti invitálásra.
A táborvezetők mindig nők voltak, a segítőik pedig túlnyomórészt nők, akik közül felefele arányban műszaki és nem műszaki tanulmányokat folytatnak. A lebonyolításban
folyamatosan résztvevők mindegyike a 19-25 éves korosztályból került ki, ez alól csak
néhány alkalmi külsős előadó volt kivétel.
Helyszín a Mobilis belső és külső terei, de a bázis a konferenciaterem volt
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A résztvevőkkel a projekt szempontjából alábbi főbb projektelem tevékenységeket
végeztük. A felsorolás sorrendjében a tevékenységek egyre nehezedő fokozatokat jelentenek.







kísérleti bemutatón részvétel nézőként
előadáson részvétel és aktív közreműködés (csillagászat, tűzoltókkal vizes
kísérletek)
verseny (akadályverseny a ház eszközein, kvíz)
önállóan, de csoportban dolgozva eszköz készítés és kipróbálás (kristályosítás,
ecetes színezés, hajó építés)
önálló kísérlet betanulása
önálló kísérletezés – közönség előtt

Kísérleti bemutatón részvétel nézőként
Kísérleti bemutatót már az első napon tartottunk a diákoknak, mintegy 30 percben. Egy
turnusnak összesen legalább hat bemutatós alkalma volt. Mindegyik a Látványlaborban
zajlott, olyan körülmények között, amilyenek között az utolsó napon egyesével, egyedül
kellene kísérleti bemutatót tartaniuk. Az első napon már tudták a résztvevők, hogy pénteken
ők is tartanak bemutatót, így kifejezetten olyan szemmel nézték a kísérleteket, hogy van-e
köztük olyan, ami tetszik neki és a bemutatásával, magyarázatával együtt ki mer állni
közönség elé. a teljes táborozó csapat részt vett a bemutatókon.
A bemutatót mindig két demonstrátor tartotta, bemutatónként 1 vagy 2 témakörre
csoportosított eszközökkel. A bemutatók témái: áramlástan (vizes kísérletek és hidrosztatika
is), halmazállapot változások és hőtani körfolyamatok, elektromosság és mágnesesség,
statika, periodikus mozgások (rezgések, hullámok, hangok), geometriai optika (fénytörés,
teljes visszaverődés), sav-bázis reakciók, oxidálódás, exoterm reakciók, égési folyamatok,
biolumineszencia.
Előadáson részvétel és aktív közreműködés
Külső előadók is érkeztek, akik a turnus munkafolyamatában csak időlegesen, pár 1,51,5 órányit vettek részt. A tematikák és előadók:
Csillagászat és űrtechnika – Szutyányi Márk és Mészáros Péter váltakozva végezte.
számítógépes szimulációval, videóval, fotókkal, interaktív beszélgetéssel és csoportosan
elvégezhető kísérletekkel. A helyszín a bázis volt, de mozgásos tevékenységgel is kiegészítve.
Itt bolygómozgást kellett modellezni a gyerekeknek egymással, felépítették a Naprendszer
távolságarányos modelljét, illetve Kepler-lepedővel, gördeszkákkal és egy óriás domború
lencsével modelleztek űrtechnikai, űrkutatási jelenségeket.
Tűzoltó bemutató tüzes és vizes kísérletekkel – Győri Katasztrófavédelem dolgozói és
demonstrátorok végezték. A puttonyfecskendő, a habképzés, a szerkocsi bemutatása a
tűzoltók feladata volt. A túlnyomásos és alapvető hidrosztatikai vizes kísérleteket (pl.
szökőkút, vizes rakéta, parabola vízsugarak, porlasztás, vízibombák használata célba
dobással, Pascal törvényének megismerése, vödörben megpörgetett víz, parabola vízfelület
forgókorongon) már demonstrátorok mutatták be, szabad téren. A tűzoltók munkájának és
eszközeinek megismerése egy erős pályaorientációs hatást váltott ki.
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Csapatverseny
Akadályversenyt szerveztünk a Mobilis nagy interaktív eszközein, majd ehhez
kapcsolódóan kvízt kellett kitölteniük a diákoknak. Az időtartam 30 perc, 5-6 fős vegyes
csoportokba szerveztük őket, 5 helyszínen kellett végigmenniük. A lebonyolításban a
táborvezetőnek demonstrátorok segítettek.
A logisztikai logikai feladatok, az információ párosítás (találmány - használati mód), a
különböző áttételű kerékpáros tekerések, a reakcióidő fal és a hegesztési feladatok a
csapatmunkát, feladatmegosztást is igényeltek, ugyanakkor direkt vagy indirekt módon
pályaorientációs tevékenységet is végeztek. A logikai, tényismereti, finommotorikus és
mozgáskoordinációs, erőnléti feladatok mindenkit próbára tettek. A kvíz részben a játékokhoz
kapcsolódott (fotó puzzle alapján kellett beazonosítani egy eszközt, vissza kellett emlékezni
az eszköz fizikai összetevőire), részben megmozgatta a csapatokat (a Házban elrejtett,
kérdéssel feliratozott kártyákat kellett megtalálni és a rajtuk lévő kérdést megfejteni).
Önállóan, de csoportban dolgozva eszközkészítés és kipróbálás
A bázison zajlottak a feladatok, az első két blokkban demonstrátori, a harmadik
blokkban külső vezetéssel, 20-20-50 perces blokkokban, az alábbi tematikák szerint.
A kristályosításnál tömény konyhasó oldatot kellett készíteni befőttesüvegben, amelybe
egy tartószerkezet segítségével bolyhos madzagot lógattak. A kristályosodás töménységtől és
hőmérséklettől függően 2-3 nap alatt zajlott le. A kristályok színezhetők is voltak
ételfestékkel. Bemutatásra kerültek kész kristályok, illetve nagyítóval meg lehetett tekinteni a
kristályszerkezetet.
A filctoll pontból ecet segítségével színösszetevők kioldása meglepő egyszerűsége
ellenére nagy sikert aratott. Az itatóspapírt egy egyszerű tartószerkezettel kellett az ecetbe
lógatni. itt különböző szimmetrikus alakokat is lehetett színezni, előzetes megrajzolás és ollós
kivágás után.
A Mokka Csoport jelen lévő tagjának segítségével lehetett kishajót és ejtőernyőt
barkácsolni, amelyeket ki is próbálhattak a gyerekek. Ezen a foglalkozáson a fiúkat és a
lányokat elkülönítve foglalkoztattuk. A foglalkozás vezetője külsős volt, a demonstrátoraink
csak technikai jellegű segítséget biztosítottak. A hulladék újrahasznosítás gondolata alapján
recycling művészetet végeztek, saját kreativitást is aktivizálva. A kétféle bemutatott hajóból a
csoportvezető által javasoltat állították össze. A tényleges tevékenység előtt tudományos
felvezetés volt, az előadóval együttműködve recycling és hajó működési elv szempontjából.
Rostos üdítő doboza illetve PET palack volt a jármű alapja. Továbbhaladás minden lépésben
csak akkor történt, ha a csoportvezető megbizonyosodott arról, hogy mindenki érti az
elmondottakat.
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Önálló kísérlet betanulása
Az utolsó nap bemutatandó kísérletekre több fokozatban történt a készülés. A
demonstrációs kísérletek célja a megfigyelés és a kiválasztási döntés volt. Adott kísérletet
többen is elvégezhettek, de a kísérletek elegendően nagy száma miatt erre ritkán került sor
egy turnusban. A tényleges kiválasztást több megtekintés, és óvatos kipróbálás is megelőzte.
A begyakorlásra külön időtartamot szántunk, a legfőbb gyakorlás csütörtökön délután és
pénteken dél körül zajlott. Párhuzamos helyszíneken összességében 20 percet gyakorolhattak
a diákok.
Mindenki megkapta a kísérletének pontos leírását papíron, ahol a tevékenységet és a
magyarázattal együtt leírt minden kiegészítő szöveget is olvashattak.
Önálló kísérletezés közönség előtt
A bemutatót teljes védőfelszerelésben, a Látványlaborban tábori közönség előtt kellett
elvégezni. Egy-egy diák legfeljebb 2-3 percet volt színpadon. Az előkészítést a
demonstrátorok segítették, de az eszközök kiválasztása, előkészítése is a tervezési feladat
része volt, ezt 90 % fölötti arányban mindenki meg is oldotta.
Vigyázni kellett, hogy mindenki önszántából vállalja, ne érezzék kényszernek, és
semmiképpen ne tűnjön vizsgafeladatnak vagy iskolai felelésnek.
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Eredmények, tapasztalatok
A projektelemekre vonatkozó tapasztalatok
 kísérleti bemutatón részvétel nézőként
A diákok akkor is élénk érdeklődéssel figyelték a kísérleteket, ha már korábbi
alkalommal látták, ismerték. Főleg a társaik motiválják őket versengésre. Ugyanis a
megoldás, a magyarázat, az esetlegesen elhangzó kérdésre elsőként adott helyes válasz, és a
bevonási lehetőség („önként jelentkező kijöhet a színpadra”), mind a bennfentességet
közvetíti a többiek felé, az „okosság” megmutatása másodlagos. Ez sem volt elhanyagolható
mértékű, mert ha valaki pontatlan választ, magyarázatot adott, azonnal lecsaptak a hibára.
Képesek voltak olyan szemmel nézni egy bemutatót, hogy közben mérlegeljenek: meg tudjáke csinálni, mekkora a belesülés kockázata, és mennyire lehet a többiek előtt feltűnni a
bemutatásával, sőt ha még valami extrém kiegészítő elemet is belevisz.


előadáson részvétel és aktív közreműködés (csillagászat, tűzoltókkal vizes
kísérletek)
A csillagászati előadásokon megfigyelhettük, hogy hihetetlen nagy a közlésvágy a
diákokban. Egy-egy információlemre vagy kérdésre asszociációk sorozata indult el: mit
láttak, hallottak tévében, neten, valóságban, de nagyon sok esetben kérdeztek is. A korábbi
fejezetekben tárgyaltak alapján a fiatalabb korosztályra jellemző a spontán és őszinte
kérdésfeltevés. Az idősebbeknél látszik, hogy lenne kérdésük, de a kézfeltevésig ritkán jutnak
el. Erre megoldás az előadás utáni négyszemközti kérdésfeltétel. A kisebbek még bevallják,
hogy űrhajósok szeretnének lenni, a nagyobbak nyilvánosan nem mondják el.
A mozgásos feladatokra könnyen rávehetők. A Naprendszer-szimuláció grafikája
informatikus szemmel nézve nagyon egyszerű, de mégis ámulatba ejti a gyerekeket.
Különösen amiatt, hogy a szimuláció megenged bizonyos paraméterek változtatását
(kezdősebesség iránya, nagysága és égitest típus és darabszám, illetve a mozgás sebessége,
időléptéke). Ekkor elindul a fantáziájuk, kifejezetten jó ötleteik, problémafelvetéseik vannak.
A Naprendszermodell előállításához és a bolygómozgás emberi modellezéséhez
csapatmunkára, tervszerűségre, megértésre, absztrakcióra és összetett gondolkodási
műveletekre van szükség. Látszik, hogy a lányok szabálykövetése, teljes ívű feladatvégzése
erősebb, a fiúk pedig több olyan gondolatot fogalmaztak meg és tevékenységet végeztek,
amelyek nem tartoztak szorosan a témához, csak látszólag, inkább a lányok előtti felvágás és
az egymással rivalizálás volt jellemző, ami életkori sajátosság.
A vizes kísérleteket a legtöbben alaposan megfigyelték, és el is végezték a legtöbbet. A
tűzoltók a fiúkra voltak láthatóan nagyobb hatással, a lányok kevésbé kérdezték őket, nem is
tartják reális szakmai alternatívának a maguk számára.
 verseny (akadályverseny a ház eszközein, kvíz)
Amikor irányított verseny volt, a fiúk koncentráltabban, célirányosabban végezték a
feladataikat. A fiúk önmagukért, a lányok a csapatért hajtottak. Ekkor direkt nem alkottunk
nemileg tiszta csapatokat, hogy kénytelenek legyenek alkalmazkodni ilyen téren is. A fotopuzzle és visszaemlékezős feladatokban a fiúk vizuális memóriája segítséget jelentett, de
látszott, hogy néhány lánynak is kiemelkedő ez a képessége. A lányok az erőnléti
feladatokban kevésbé teljesítettek jól, de a logikai feladatoknál és a kvíznél remekül
kiegészítették a fiúkat, amin néhány fiú meg is lepődött. Láttuk, hogy a nap folyamán többen
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is visszamennek a versenybe bevont eszközökhöz, hogy immár versenyen kívül, de saját
maguk számára jobb eredményt tudjanak elérni.


önállóan, de csoportban dolgozva eszköz készítés és kipróbálás (kristályosítás,
ecetes színezés, hajó építés)
A kristályosítás kevesebbeket lelkesített, főleg a nagyobb időléptékű lejátszódása miatt.
Az igazán érdeklődők (legfeljebb a csapat fele) fél-egy óránként ránéztek az alkotásukra,
összehasonlították a többiekével is. Ezt a fiúk-lányok fele-fele arányban tették meg. Volt, akit
a türelmetlenség, volt, akit a tényleges kíváncsiság motivált a sűrű ellenőrzésben. A kristály
nagyítós vizsgálata visszafogottságot, elmélyültséget feltételez. A kutató típusú diákok
csöndben és hosszan vizsgálták a kristályt, az exhibicionisták, dominánsabb diákok pedig
felhívták a többiek figyelmét a saját kristályuk nagyszerűségére. Onnan látszott, hogy
többeket elgondolkodtatott a folyamat, hogy másnapra pár gyerek hozott otthonról
kristályokat, kőzetgyűjtemény darabokat.
Az ecetes filctoll-folt oldó kísérlet főleg a lányoknak tetszett, mert szerintük „lányos” a
kísérlet. a papírból sorminta kivágása lányok feladata, ráadásul színes a kísérlet eredménye. A
„fiús kísérlet” a gyerekek bevallása szerint durran, robban, repül, szikrázik, füstöl, lángol,
büdös, de mindenképpen kockázattal jár az elvégzőre vagy a megtekintőre.
A Mokka Csoport által levezetett recycling barkácsolásnak több tanulsága volt. Ekkor
bontottuk meg fiú-lány csoportra a gyerekeket. A lányok hiánya miatt nem volt erős a
versengés. Egy alkalommal fiúk-lányok közösen dolgoztak. Ekkor kiderült, hogy a lányok
egységesen nyitottak, szívesebben segítenek a fiúknak, fordítva ez kevésbé működik.
Lányoknál nincs dominancia a csoportban, hamarabb hoznak a javukat szolgáló döntést.
A feladatot minden nehézsége ellenére teljesítették, legfeljebb több segítségre szorultak.
Jellemzően nem mertek segítséget kérni, a kisebbek jobban szólnak, hogy segítség kell, a
nagyobbak egymás között igyekeztek megoldani, kellemetlennek érezték a jelzést. Tipikus
teljesítmény orientáltságra jellemző magatartás, csak a legjobb oldalát szeretné mutatni a
viszonylag ismeretlen, külsős csoportvezető ember felé.
A finommotorika meglepően problémás volt néhány idősebb diáknál, pedig
életkorukhoz képest például az ollóval ügyesebben kellene bánniuk. Ez a gyakorlatlanságra
vezethető vissza.
A lányok újítottak többet, például a hajóból motorcsónakot, jachtot készítettek,
kényelmi funkciókkal. A fiúk irigységből másolták egymást vagy a lányokat, de nem lehet azt
mondani, hogy a lányok esztétikusabbat, a fiúk technikailag jobbat csinálnának. A lányok
inkább értékelték egymás munkáit, a fiúk kevésbé.
Mindkét nemnek többször elterelődött a figyelme, ez is szabálykövetési problémát
eredményezett. Egyéni utasítás kiadás után rendben volt a szabálykövetés, de ha csoportosan
adódott ki feladat, könnyebben kibújtak az elvégzés alól.
 önálló kísérlet betanulása
A legtöbb diák bőségzavarban volt: sokkal több kísérletet szeretett volna bemutatni,
mint amennyit az időkeret megengedett. Látszott, hogy mindenki teljesíteni szeretne. Itt
látszott a legjobban az elmélyülés, kitartás, a koncentráció képesség differenciáltsága, egyben
a memória és kreativitás különbsége.


önálló kísérletezés – közönség előtt
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A formális vizsgahelyzet mindenkiben bizonyos mértékű stresszt okozott. Ennek a
palástolása vagy kompenzációja volt különböző. Saját poénok, saját analógiák is
elhangzottak, főleg a fiúktól, de szöveghűen, szinte memoriter jelleggel és tartalmilag is
helyesen a lányok adták vissza az elvártakat. Látszott az otthoni segítség, volt, aki
ragaszkodott a papír alapú leírás kézben tartásához. Kifejezetten pozitív, hogy az egyes
produkciók közben figyeltek egymásra, utána pedig megtapsolták egymást, drukkoltak
egymásnak.
A tapasztalatok általánosítása, következtetések
A projekt során egyértelműen pozitív pályaorientációs eredményeket értünk el. Szinte
mindenki vissza szertett volna térni egy másik nyári vagy az őszi turnusba. A négy turnus
alatt három gyerek szülője adott lehetőséget újra táborozni. Van, aki már a harmadik nyáron,
ötödik alkalommal volt Mobilis táborban.
Sokan a tábor hatására kezdtek el tudományos tartalmú könyvet, játékeszközt, kísérleti
eszközt vásárolni. Az új eszközt vásárlók többsége (80 %-a) lány, de figyelembe kell venni,
hogy a fiúk 75 %-a már rendelkezik ilyen eszközzel.
A táborba járók 50-50 %-ban fiúk-lányok, tehát nem-specifikusság, preferencia nem
fedezhető fel.
A szülői és a tanulói visszajelzések alapján a tábor programja változatos, tudományos
mélysége a széles életkori szórás ellenére is megfelelő, illetve korlátok között személyre
szabható. Ennek fényében folytatásra érdemes. Aki eljött, az átlagnál erősebb
természettudományi érdeklődést mutat, ugyanakkor mindegyik turnusban volt legalább egy
diák, akit „akarata ellenére”, gyerekmegőrzési célból írattak be a szülei. A legintenzívebb
változást náluk figyelhettük meg, amíg a passzív vagy aktív ellenállásból együttműködő, majd
kezdeményező, érdeklődő diákká alakult.
A fiúkhoz hasonlóan a lányok is már alapértelmezésben pozitívan viszonyulnak a
természettudományokhoz, vagy ugyanolyan mértékben motiválhatók, de más módszerekkel
kell motiválni őket. Ha kellően izgalmas problémafelvetéssel indítunk egy száraznak látszó
természettudományos témát, nemtől függetlenül mindenki képes becsatlakozni. Akkor
mutatkozik meg a fiú-lány gondolkodás eltérése, ha kreativitást, döntést is megengedő feladat
van, ami általában esztétikai, érzelmi jellegű, az önállóságot ma megoldás módjára vonatkozó
jellemző, de a tudományosságot, a szakmaiságot nem érinti a különbség.
A 10-13 éves korú diákok körében alapvető cél volt a természettudományi, műszaki
szakterületek iránt az érdeklődés felkeltése, és pályaválasztási lehetőségek palettájának
bővítése, illetve a „fiús-lányos” tevékenységek közelíthetőségének vizsgálata. A tudományos
barkácsolás során egyszerű háztartási alapanyagokból látványos kísérleti eszközöket
fejlesztettek, például vízi járművet, ejtőernyőt. Az összehasonlító elemzések során
bebizonyosodott, hogy a lányokat is ugyanúgy érdeklik a természettudományok, a technikai
tevékenységek, eszközök, eljárások, ráadásul algoritmikus gondolkodásuk, szabálykövetésük
kiemelkedő..
Többségük itt tapasztalhatta meg először a fizikai és kémiai jellegű kísérletezés
izgalmas élményét, alapjait. Ezen felül megismerkedtek a természettudós kutatói, mérnöki
gondolkodással, a műszaki tevékenységek szépségeivel. A cél mindig a tervezési és
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kivitelezési folyamatok megtanulása, illetve a modellezett fizikai elvek megértése,
általánosítása volt.
A lányok láthatóan élvezték a modern, technikai környezetet és egy pillanatig sem
bánták a kihívásokat. A tanév folyamán alkalmi rendezvényeken és különböző
tehetséggondozó szakkörökben is lesz lehetőségük a további közös munkára és önmaguk
kipróbálására.
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Fotók a megvalósításról

Kísérleti bemutató megtekintése és
csillagászati foglalkozás

Vizes kísérletek napja tűzoltókkal és
vizes rakétával

Tudományos akadályverseny és
kvíz
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Kristályosítás vizsgálata és barkácsolt ejtőernyő tesztelése

Barkácsolás a Mokka csoport segítségével, fiú-lány bontásban
27

Az egyéni gyakorlás, segítség nyújtás, konzultáció az önálló kutatás
bevezetése

A fiúk és lányok természettudományhoz való viszonya egyaránt pozitív
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A közönség előtt, saját kezűleg
elvégzett, elmagyarázott
kísérletek sikerélményt,
megerősítést adnak, hogy
érdemes természettudománnyal
foglalkozni.
A turnusok végén a legjobb
kísérletezőket külön is díjaztuk.
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