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Tanárok és a tanárképzési szakemberek számára további
példák találhatók a www.parrise.eu honlapon.

E lőszó

Ez a füzet azoknak a tanároknak szól, akik szeretnék
tanítási gyakorlatukat kibővíteni olyan társadalmilag
érzékeny tudományos kérdésekkel, amelyek a tudományos
elveket gazdagítják és értelmezik. Erősíteni szándékozik a
fiatalok érdeklődését a társadalom és a tudomány világa
iránt, olyan fontos kérdéseket akar felvetni, amelyek
befolyásolják az életüket. Ezt a megközelítést nevezzük
Socio-Scientific Inquiry-Based Learning-nek (Társadalmilag
érzékeny tudományos kérdések felfedezés alapú tanulása –
SSIBL). Az 1. és 2. fejezet az SSIBL elméleti hátterét mutatja
be. A 3. fejezetben az SSIBL-t az osztálytermi gyakorlat
szempontjából közelítjük meg. Itt mutatjuk be az elméleti
keret egyszerűsített változatát, valamint oktatási példákat.
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1— Fejezet Bevezetés
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A tudomány életünk számos
részét befolyásolja. A megújuló
tüzelőanyagok, a személyre szabott
orvoslás és kommunikációs rendszerek
mind képesek lehetnek az életünket
jobbá tenni. —
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Például a megújuló energiaforrások a fosszilis
energiahordozók jó alternatívájának látszanak.
Bevezetésükkel azonban költségek járnak,
munkaerőt igényelnek és például a napelemek
gyártásának környezeti kockázatai is vannak.
Mivel ezek a fejlesztések és hatásaik
mindannyiunkat érintenek, személyes, társadalmi
és globális szinten is kérdéseket vetnek fel. Ezen
kérdések felfedezés alapú tárgyalása a magja az
SSIBL-nek. Az SSIBL megkísérel válaszokat találni
a minket foglalkoztató társadalmilag érzékeny
tudományos kérdésekre, és egy STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics,
azaz Természettudomány, Technika, Mérnöki
tudományok és Matematika) oktatási programon
belül felvet olyan kihívásokat, amelyekkel
kapcsolatban a fiatalok esetleg tenni szeretnének
valamit.
Számos tanár aggódik amiatt, hogy az etikai
és társadalmi kérdések kutatása eltéríti őket az
alapvető tudományos ismeretektől, azon dolgok
megértetésétől, amelyek a természettudományos
vizsgák letételéhez szükségesek. Ezért alapvető
fontosságú az SSIBL tudományos tartalma. De
szerintünk, ha ezeknek a kérdéseknek a személyes
és társadalmi vonatkozásával is foglalkozunk,
ez a módszer elmélyíti az ezekkel kapcsolatos
tudást, és megmutatja ezek problémáit is.
Kritikusabbá, gyakorlatiasabbá és megértőbbé

tesz bennünket. Az 1. szövegdoboz összefoglalja
az SSIBL alapvető jellemzőit.

SSIBL tanároknak:

jól használható eszköz a tanári gyakorlat
elmélyítésére;
a mindennapi tanári gyakorlatra épít;
a természettudományos oktatás naprakész
ismereteire épít;
lehetőséget teremt a tantervi
követelmények teljesítésére;
kapcsolatot teremt a tudomány és
technika a mindennapi élethez kapcsolódó
fejleményeivel;
eszközt szolgáltat az iskolai tanterven
túli együttműködésre különböző
szervezetekkel;
arra bátorítja a fiatalokat, hogy
változásokat hozzanak létre a mindennapi
életben.

1. szövegdoboz — Az SSIBL alapvető jellemzői

Fej ezet Bevezetés

De vannak tudományos bizonytalanságok
is ezek fejlődésében, és hatásuk társadalmi
kockázatokat is rejthet. A társadalmi, politikai és
kulturális értékek mellett vitás kérdések is jelzik
az ellentmondásokat.
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Felfedezés alapú megközelítésből indulunk
ki. A felfedezés azt jelenti, hogy kérdéseket
teszünk fel és megpróbálunk választ keresni
azokra a kérdésekre, amelyekre kíváncsiak
vagyunk. Ezek a kérdések lehetnek tágak, vagy
egy problémára összpontosítók. Eredhetnek
természeti jelenségek iránti érdeklődésből, de
lehetnek inkább társadalmi irányultságúak is. Mi
történik a felhőkkel, amikor eltűnnek? Mitől édes
a cukor? Hogyan étkezhetünk egészségesebben
és ez miért fontos? Minden új technológia az-e,
aminek mondja magát? Árt-e az egészségnek az
e-cigaretta?
Ez a füzet példákkal, tippekkel, betekintésekkel és
ötletekkel segíti a tanárt ennek a megközelítésnek
az alkalmazásában. Ennek érdekében:
1.
2.
3.

Bemutatjuk az SSIBL modellt, vagy keretet
(2. fejezet);
Javasoljuk bizonyos tevékenységek
kipróbálását (3. fejezet);
Bemutatunk számos más stratégiát,
amelyekre támaszkodhat, tanácsot
kaphat, szabadidejében ezeket átfuthatja
(függelékek).

Megjegyzés a Felelős kutatás és
innovációhoz (Responsible Research
and Innovation - RRI)
Az RRI adja a fő alapelveket a tudomány és
technika társadalmilag kívánatos, etikailag
elfogadható, és fenntartható fejlődéséhez. Fő
pontjait a 2. szövegdobozban magyarázzuk meg.

RRI

Ezt a kifejezést elsősorban a tudományban
és az innovációban használják. Az RRI
céljai mutatják annak fontosságát,
hogy az érdekelt felek és a mindennapi
emberek bekapcsolódjanak a fejlesztésbe
a tudományban és a technikában – az
emberekkel és az emberekért dolgozva.
Más szavakkal: hogyan tudja a tudomány
és az ipar a tudást és a technológiát
úgy fejleszteni, hogy az társadalmilag
kívánatos, etikailag elfogadható
és fenntartható legyen? Például
társadalmilag kívánatosak-e az interneten
vásárolható genetikai teszt-készletek?
Hogyan korlátozhatjuk a szegények
kizsákmányolását a bányászatban (mi
az, ami etikailag elfogadható)? Hogyan
biztosíthatjuk, hogy az új eljárások
fenntarthatók környezeti és politikai/
társadalmi szempontból? Az RRI
kifejezést az elmúlt években vezették be.
Kritikus eleme az Európai Unió jelenlegi
tudományos és műszaki politikájának. A
PARRISE projekt működőképessé tette az
RRI fogalmát az oktatásban.

2. szövegdoboz — Felelős kutatás és innováció (RRI)
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Fej ezet Bevezetés

Az 1. ábra azt mutatja be, hogy az SSIBL egyes
elemei hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Az
RRI és a Kritikus Állampolgárság külső rétegei
a társadalmi igazságosság átfogó elemei. Az
SSI és az IBSE a belső magban működőképessé
teszi ezeket az elveket informális és formális
tudományos kontextusban.

se

1. ábra — Az RRI oktatási beágyazódása (a természettudományt tanító tanárokat segíti, képességeiket növeli)
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2— A pedagógiai
keret
Socio-Scientific Inquiry-Based
Learning - SSIBL (Társadalmilag
érzékeny kérdések felfedezés alapú
tanulása)
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Lore m
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Az SSIBL megközelítés felfedezéses
alapon kapcsolja össze a
természettudományt és a társadalmi
kérdéseket az osztályban és informális
tanulási környezetben. —
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Az érdekelt felek mindazok, akikre hat a tudomány
és a technika – köztük a ma még iskolába járó
fiatalok – és nekik lesz a legnagyobb befolyásuk
a következő évek fejlődésére. Az SSIBL egy olyan
megközelítés, amelynek keretében a fiatalok,
mint aktív állampolgárok olyan társadalmilag
érzékeny tudományos kérdéseket kutatnak,
amelyek érdeklik őket, cselekedve ott, ahol
szükséges.
Az SSIBL három pedagógiai megközelítést kapcsol
össze, amely általános az iskolákban, de gyakran
egymástól függetlenül alkalmazzák ezeket – a
természettudomány felfedezés alapú tanítását
(Inquiry-Based Science Education – IBSE), a
társadalmilag érzékeny természettudományos
kérdéseket (Socio-Scientific Issues – SSI) és az
állampolgári nevelést (Citizenship Education –
CE).

Az SSIBL tanításának három fő szakasza
van: hiteles kérdések feltevése, kibontás és
cselekvés. A tanítás értelmes, hiteles kérdések
feltevésével kezdődik a társadalmilag
érzékeny természettudományos problémákkal
kapcsolatban. A problémák megismeréséhez
társadalmi és természettudományos kutatást
használnak (kibontás). Végezetül a tanulókat
arra buzdítjuk, hogy cselekedjenek: formáljanak
véleményt és fogalmazzanak meg megoldásokat
(cselekvés).

Céljai

1.
A fiatalok támogatása a tájékozott
társadalmi szereplőként való
cselekvésükben, a kritikus állampolgári
nevelést elősegítő kérdések feltevésével.
2.
A fiatalok bátorítása a kutatás és
innováció tudomány és technika által
befolyásolt kérdéseinek megoldásában
való részvételre.
3.
A fiatalok természettudomány, matematika
és technológia iránti érdeklődésének a
felkeltése.

3. szövegdoboz — Az SSIBL megközelítés céljai

A pe dag ógiai keret

A modern társadalmakban gyakran támad
ellentmondás a természettudományos és
műszaki kutatás és fejlesztés és a nyilvános
elszámoltathatóság között. A termelési
folyamatok – az őket körülvevő társadalmipolitikai értékek, gazdasági megfontolások és
természettudományos és műszaki kihívások –
bonyolultak és változékonyak, és a társadalmi
követelmények is folyamatosan változnak.
Az SSIBL a tudomány és társadalom jelenlegi
problémáját célozza meg, aláhúzva a tudomány
az emberekért és emberekkel szempontokat. De
az emberekről és a nyilvánosságról beszélve fel
kell ismernünk, hogy számos különböző érdekelt
fél és perspektíva létezik.
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Ezt a három fő szakaszt és a mögöttes
pedagógiai megközelítéseket mutatja be az
SSIBL modell (ld. az 2. ábrát). A következő
részben ezeket a szakaszokat és megközelítéseket
tárgyaljuk részletesebben.

RRI: Felelős kutatás és innováció

Hiteles kérdések

Állampolgári
nevelés

A kérdések
újrakeretezése a
cselekvés fényében

— Milyen tudásra van szükség?
— Tudomány-társadalom forgatókönyvek
létrehozása
— Hiteles kérdések feltevése
— Érdeklődés felkeltése
— ...

A pe dag ógiai keret
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SSI-k

A kérdés
működőképessé tétele

Kibontás
IBSE

A kutatás eredményei
befolyásolják-e az
eredeti kérdést?

Cselekvés
— Vitafórum tartása
— Intézményi változásokat
serkentő, befolyásoló írásmű
készítése
— ...

További bizonyítékok
keresése

Cselekvés a
bizonyítékok alapján

A társadalmi és természettudományos
kutatás integrálása
— Az értékek megvitatása személyes, globális
és társadalmi szempontokból
— Ellentmondások feltérképezése
— Érdekelt felek megkérdezése
— Az eredmények kommunikálása
— Adatgyűjtés és -elemzés
— Modellezés
— A kockázatok és bizonytalanságok
kezelése
— Kutatási kérdések feltevése
— ...

2. ábra — Az SSIBL megközelítés bemutatása (a megközelítés az RRI általános kontextusába ágyazódik)
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1. szakasz: Hiteles kérdések
feltevése —
(“Kérdezz”)

18

Egészséges-e, ha kerékpárral járunk iskolába?
Mik a problémák a nanotechnológiával? Etikus-e
a mobiltelefonokban lévő termékek forrása?
Hogyan tehetjük az iskolát hatékonyabbá a
tüzelőanyag-felhasználásban? Ezek példák a
hiteles kérdésekre.
A hiteles kérdések jellemzői a következők:

•
•

•
•

•

Olyan problémákból indulnak ki, amelyek
érdeklik és elkötelezik a tanulókat (személyes
hitelesség) és amelyek segítségével
kifejezhetnek egy igényt, és a közös válasz
megkeresését választják (társadalmi
hitelesség);
Valóságos, bonyolult és nehezen
megoldható problémát tartalmaznak;
Természetük szerint néha ellentmondásosak,
amikor nincs társadalmi egyetértés a
megoldásokkal kapcsolatban, vagy a kérdés
keretezésében;
Tartalmaznak gender vonatkozásokat, és
gender-érzékenyek;
Olyan kérdések vagy témák, amelyeket a
fiatalok spontán módon felvetnek, vagy még
inkább a tanár támogatásával fogalmaznak
meg;
Feltételezi a változás lehetőségét: azt, hogy
a kérdéseket olyan dolgokkal kapcsolatban
teszik fel, amelyek javíthatók, például
társadalmilag vagy etikailag kívánatosabbá
tehetők.

Ezeknek a jellegzetességeknek vonzatai vannak.
A közösen elfogadott szándék túlmutathat a
résztvevők számára az iskolai oktatás keretein,
különösen, amikor a tanulók a válaszok

Az SSIBL-ben a hatékony pedagógia
szempontjából különösen fontos az, hogy
hogyan teszünk fel az ilyen kérdéseket. Fontos
megjegyezni ezen a ponton, hogy kevéssé
valószínű, hogy a hiteles kérdések minden
feltételét teljesíteni tudjuk. A tanulókat azonban
megtaníthatjuk arra, hogy hogyan tudnak maguk
is hiteles kérdéseket feltenni.
Az 1. függelékben “A Forgatókönyv Gép” jó
módja annak, hogy segítsük a tanulókat a hiteles
kérdések strukturálásában.

Társadalmilag érzékeny tudományos
kérdések (SSI-k)
A hiteles kérdések gyakran tartalmaznak SSIket. Az SSI-k természettudományos ismeretek
segítségével vizsgálnak társadalmi kérdéseket.
Például, az energiafelhasználás esetében a
fiataloknak meg kell érteniük az összefüggést
a tüzelőanyagok és az energia között, hogy
észrevegyék, a tüzelőanyagokkal való
takarékosság a valódi probléma gazdasági és
társadalmi értelemben is. A sejtek oxigéndiffúziója
fontosságának biológiai megértése keltheti
fel az aggodalmat a dohányzás személyes és
társadalmi ártalmaival kapcsolatban, és az
érdeklődést, hogy mit lehet tenni ellene. Ez példa
a természettudomány és a társadalmi kérdések

A pe dag ógiai keret

•

keresésében tudósokkal, politikusokkal, vagy
más szakemberekkel dolgoznak együtt. Az
SSIBL tartalmazhat kölcsönhatásokat informális
oktatási helyzetekben és/vagy iskolán kívüli
szervezetekkel való munkában.
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kapcsolatára. A természetbarát ruha, a titándioxid speciális kémiai és fizikai tulajdonságai
(katalitikus, nano-méretű) megérteti a globális
áruelosztást, és azt is, hogy miért olyan sürgős
az előállításával kapcsolatban a társadalmi
igazságosság problémáinak kezelése (ld. 3.
fejezet).
Az SSI-k néha kétségek vagy ellentmondások
formáját ölthetik, de nem szükségszerűen mindig
ez a helyzet. Például minden résztvevő felismerhet
egy nem ellentmondásos problémát és közösen
dolgozhatnak a legjobb megoldáson. Más
esetekben azonban valódi ellentétek lehetnek a
résztvevők között. Az ellentmondások vélhetően
akkor jelentkeznek, amikor az egyes résztvevőknek
ellentmondó érveik vannak, és az érveket jó
okfejtéssel támasztják alá. Egyetérthetnek abban,
hogy a klímaváltozás sürgősen megoldandó
probléma, de eltérhet a véleményük abban, hogy
mi a legjobb megoldás.

SSI-k: az ellentmondások típusai
Az SSI-kben különböző típusú ellentmondások
jelentkezhetnek (1) . Például minden érdekelt fél
egyetérthet abban, hogy cselekedni kell egy helyi
vízfolyás megtisztítása érdekében, de eltérhet
a véleményük abban, hogy milyen tényezők
okozzák a szennyezést, mert a bizonyítékok
bonyolultak. Az érdekelt felek véleménye
eltérhet abban is, hogy egyáltalán szükséges-e
a cselekvés, mert a vízfolyás megtisztítása
befolyásolhatja azoknak az embereknek a
megélhetését, akik egy olyan iparágban
dolgoznak, amelyik része a problémának. Ezek

az érdekeltségbeli különbségek nyilvánvalóak
például a szarvasmarha tuberkulózis
esetében számos angliai farmer álláspontja
és a környezetvédők álláspontja között. A Brit
Farmerek Szövetsége például az állítja, hogy a
borzok hordozzák a tuberkulózis kórokozóját, és
adják át a szarvasmarhának, ezért ezeket irtani
kell. A környezetvédők úgy érvelnek, hogy a
farmereknek kell jobban gazdálkodni, és a borzok
olyan fontos részei a környezetnek, hogy védeni
kell őket. Emellett vannak bizonytalanságok is a
természettudományban. Egyes tudósok szerint
a borzok irtása hatékony lehet a szarvasmarha
tuberkulózis visszaszorításában, mások szerint
az irtás nemcsak hogy nem hatékony, hanem
egyes esetekben még elő is segíti a tuberkulózis
terjedését. Nincs a problémának egyetlen
megoldása. Az alapértékek és preferenciák is
szerepet játszanak a döntéshozatalban.
Így a társadalmilag érzékeny tudományos
kérdések olyan forgatókönyveket hoznak létre,
amelyek hátteret szolgáltatnak kutatási kérdések
feltevéséhez.
A társadalmilag érzékeny tudományos
kérdésekről a 3. fejezet példái egyebek között
tartalmazzák:
A véleménykülönbség és az ellentmondások
kezelésének szempontjai (Ha több módja van
a hőveszteség csökkentésének az iskolában,
melyik a legjobb mód? A környezetszennyezés
új módszereit használni kell-e, ha ennek a
társadalmi költségei olyan magasak?)

20

1
Levinson, R. (2006). Towards a Theoretical Framework for
Teaching Controversial Socio-scientific Issues. International
Journal of Science Education, 28(10), 1201-1224.
2
Sadler, T.D., Klosterman, M.L., & Topcu, M.S. (2011). Learning
science content and socio-scientific reasoning through
classroom explorations of global climate change. In Sadler,
T. (Ed.). Socio-scientific issues in the classroom. Dordrecht:
Springer, 45-78.
3
Levinson, R. (2011). How Science Works: teaching
controversial issues. In R. Toplis (ed.) How Science Works,
London: Routledge, 56-70.

Bizonytalanság és kockázat. Számos SSI
tartalmazza a bizonytalanságok és kockázatok
megítélését. Bátorítani kell a tanulókat, hogy
tegyenek különbséget a bizonytalanságok
különböző típusai között. Például amikor
egy hőmérővel mérik az iskola különböző
helyein a hőmérsékletet (3. fejezet) a műszer
pontossága jelent némi bizonytalanságot.
A társadalmi hatások előrejelzése, például,
hogy abbahagyják-e a fiatalok a dohányzást,
ha megismerik a biológiai kockázatát, vagy
hordanának-e az emberek olyan ruhát,
amelyik tisztítja a levegőt, példái a társadalmi
bizonytalanságnak. A kockázat a veszély
mértékével kapcsolatos. Az felsőbb osztályok
tanulóinak tudniuk kell különbséget tenni a
viszonylagos és az abszolút kockázat között, és
meg kell érteniük, hogy a valószínűség mellett
más tényezők is befolyásolják a kockázat
becslését (3) .
A tanulók néha olyan témákkal és kérdésekkel
állnak elő, amelyek inspirálják őket. Azonban
sokkal valószínűbb, hogy a tanárnak kell felkelteni
az érdeklődésüket egy adott téma iránt, képekkel,
videoklipekkel, újságból kivágott cikkekkel,
a közösségi média segítségével, amelyek
kapcsolatot teremtenek a tanulók életével és
érdeklődésével. Az 1. függelék tartalmaz további
információkat az SSI-kről.
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Érvelés. Az SSI-k tárgyalása általában formális és
informális érvelést is tartalmaz. Amikor a tanulók
egy mindennapi tapasztalatukból származó
témával kapcsolatos perspektívájukból kiindulva,
gyakran informálisan érvelnek. A formális
érvelés példája, amikor tudományos ismeretekre
támaszkodva, következetes logikával igazolnak
egy véleményt. A kontextustól függően, mindkét
típusú érvelés érvényes lehet, és a tanulókat arra
kell biztatni, hogy tegyenek különbséget a kétféle
típusú érvelés között. Sadler és munkatársai
(2011) (2) kimutatták, hogy van bizonyíték arra,
hogy az SSI-k segíthetik a természettudományos
tartalmak tanulását, bár a tanulás hatékonyabb,
ha a tanulókat érdekli a téma, és emiatt fogadják
el hitelesnek.

Te rm észettu domány és társadalom a z ok tatás ban
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2. szakasz: Kibontás —
(“Kutass”)
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Hogy a kérdéstől a megoldásokig és a
cselekvésig eljuthassunk, a pedagógiai
folyamat része kell legyen annak megértése,
hogy a kutatás és fejlesztés az emberekért és
az emberekkel folyik. Oktatási stratégiánknak
tartalmaznia kell a felfedezés alapú tanulást
és annak megértését, hogy milyen kapcsolatok
vannak a természettudomány és a társadalom
között.

1.
2.
3.

Személyes (Mit jelent ez nekem?);
Társadalmi (Mit jelent ez a családomnak, a
barátaimnak, a közösségnek?);
Globális (Mit jelent ez szélesebb
értelemben?).

Ezeket az oktatási-nevelési alapelveket az SSIBL
elméleti keretei között, a természettudomány
felfedezés alapú oktatásának pedagógiai
közelítésére alapozva fogjuk megmagyarázni.

A természettudomány felfedezés
alapú oktatása (IBSE)
A természettudomány felfedezés alapú oktatása
(vagy felfedezés alapú tanulás) a “kibontás”
szakaszában kerül sorra. A tanulóknak szükségük
van olyan képességekre és ismeretekre,
amelyek segítségével megtalálják a szükséges
bizonyítékokat egy hiteles kérdés megoldásának
a megtalálásához. Ezek összetett képességek,
magukban foglalják az együttműködést
másokkal, az érdekeltek szempontjainak a
megtalálását és a kísérletezést.

A tanárok támogatni akarhatják a tanulók
tanulását, különösen, amikor még új nekik a
felfedezés alapú tanulás. A tanár először feltehet
egy speciális kérdést a tanulóknak, hogy azt
kutassák. Például az x szakaszban lévő példára
utalva, megkérheti a tanulókat, hogy kutassák
fel az iskolában azokat a helyeket, ahol a
legnagyobb télen az energiaveszteség, hogy meg
tudják tervezni a hőszigetelés kivitelezését. Az 1.
táblázat ad néhány lehetséges megközelítést,
amely példákat mutat be a problémafelvető
kérdések megfogalmazásával kapcsolatban.
Egyik megkülönböztető jellemzője az IBSE-nek az
SSIBL-ben, hogy a kérdések nyitottak, nem előre
meghatározottak, és magukban foglalhatnak egy
sor különféle pedagógiai megközelítést, köztük
kísérleteket, kutatásokat és vitákat.

Az SSIBL megközelítése az IBSE-n
keresztül
Ha a tanulók megvizsgáltak egy lehetséges
probléma megoldási forgatókönyvet a témában,
akkor egy jó kutatási kérdésre van szükségük
a vizsgálódáshoz. Nem könnyű feladat egy jó
kutatási kérdést találni, ehhez szükség lesz a
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Ezek három perspektívát foglalnak magukban:

A kísérletezéshez tartozhat a gondolatok felvetése
és kipróbálása, adatok gyűjtése és kiértékelése,
az összegyűjtött adatok bizonytalanságának
a tudatosítása és értelmezése, és esetleg
az adatokra reagálva új kérdések feltevése.
Összegyűjtve a bizonyítékokat a tanulók meg kell,
hogy magyarázzák, hogy azok hogyan segítenek
nekik a kérdést megválaszolni.
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tanár segítségére. A kérdésnek mindenekelőtt
kutathatónak kell lennie és a következő
jellemzőkkel kell rendelkeznie:
•
•
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•
•

A kérdés illeszkedik a témához vagy a
forgatókönyvhöz;
A kérdés nyitott, és a válasz nem ismert;
Csak egy kérdés van (pl. mivel indokolják
elsősorban az iskola kilencedikes tanulói,
hogy dohányoznak?) (A tanulók csoportjai

•

•

a felfedezés során különböző kutatási
kérdéseket követhetnek, de egy csoport csak
egy kérdéssel foglalkozzon);
A kérdés világosan megfogalmazott és jól
fókuszált;
A kérdés oktatási szempontból is megfelelő:
megválaszolható és megoldható adott időn
belül;
Adatok gyűjthetők a kérdés
megválaszolásához.

Kérdés

Hogyan csökkenthetjük az iskola energiaveszteségét télen?

Hogyan szervezzük meg?

Hogyan biztosíthatjuk, hogy mindenkinek legyen mondandója?
Mit gondolnak a barátaink, mit kellene csinálnunk?
Hogyan dönthetjük el, mi a legjobb módja a megoldásnak?

Amikre gondolni kell

Melyek a legjobb helyek az iskolában, ahol érdemes vizsgálódni?
Mikor kell elvégeznünk a méréseket?
Milyen eszközöket használjunk?
Mérjünk-e különböző napszakokban?

Adatgyűjtés

Hogyan rögzítsük az adatokat?
Hogyan győződhetünk meg arról, hogy az adatok pontosak?

Értelmezés

Mit mondanak nekünk az adatok?
Hol vannak a legnagyobb energiaveszteségek?
Mit tehetünk ezek megszüntetésére?

1. táblázat — Példa a felfedezés alapú tanulásra
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3. szakasz: Cselekvés —
(“Cselekedj”)
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Egy hiteles kérdés megoldásának valamilyen
cselekvést is magában kell foglalnia. Cselekvés
alatt olyan következményeket értünk,
amelyek az eredeti kérdésre vonatkoznak, és
valamilyen változást, vagy releváns ismeretet
eredményeznek, vagy annak megértését, hogy a
változás esetleg miért nem kívánatos.
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A cselekvés többféle lehet, például:
•
•
•
•
•
•
•
•

Egy termék elkészítése;
Lobbizás befolyásos intézményeknél;
Tájékoztató anyagok előállítása;
Intézményi változás előmozdítása, pl. az
iskolai intézkedési gyakorlaté;
Fórum vagy vita rendezése;
Előadás bemutatása közösségnek, a
dilemma illusztrálására;
Befolyásoló szándékú írásmű;
Poszterek bemutatása a további vita
előmozdítására.

Egy megoldás megtalálása további kérdésekhez
vezethet, ezért a folyamat körkörös természetű,
és nem lineáris (ld. a 2. és 3. ábrát). Maguk a
cselekvések is további kérdéseket vethetnek fel,
ezért a folyamat inkább spirális és reflexív, nem
lineáris.

Állampolgári nevelés (Citizenship
education – CE)
Az SSIBL az állampolgári neveléssel (CE)
támogatja a fiatalokat abban, hogy a társadalom
tájékozott tagjaiként cselekedhessenek. Az SSIBLben a fiatalok közösen alkotnak értékeket hordozó
döntéseket, amelyeket azután kibontanak. Egy
demokratikus társadalomban minden érdekelt
félnek képesnek kell lennie arra, hogy részt
vállaljon és ezért az SSIBL tevékenységeknek
bátorítani kell a közösségi részvételt és
párbeszédet a folyamat során végig a kérdések
feltevésétől a felfedezés kivitelezésén át a
megoldási javaslatok megfogalmazásáig és a
cselekvésig.

A CE jellemzői az SSIBL-ben
A CE központi gondolata az SSIBL-ben az,
hogy a cselekvésben kritikusan kell részt venni.
A párbeszédben való kritikus és konstruktív
részvételhez:
•

•
•

•

Személyes meggyőződéssel kell érvelni egy
álláspont mellett, bizonyítékok és érvek
használatával;
Gondosan meg kell hallgatni és meg kell
fontolni a mások mondanivalóját;
Nyitottnak kell lenni a nézetek
megváltoztatására. Ha egy másik résztvevő
jobb érvvel áll elő, akkor meg kell gondolni
annak értékeit;
Tisztelni kell a mások véleményét. Minden
résztvevőnek joga van elmondani a
nézeteit és ahhoz, hogy azt meghallgassák.
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•

Az állampolgári nevelésről további háttér
információk találhatók a 3. függelékben.

Az SSIBL összefoglalása

Az SSIBL a tanítási-tanulási
folyamatba integrálja az RRI-t, amely
a természettudomány és technika
társadalomra gyakorolt hatásának
ellentmondásaival kapcsolatos hiteles
kérdések feltevésével történő tanulást
jelent. Ezek a kérdések nyitott végűek,
magukban foglalják az érintett felek
részvételét és olyan megoldásokra
irányulnak, amelyek segítik a változások
elindítását.
Az SSIBL három fő szakaszból áll:
1.
Hiteles kérések feltevése ellentmondásos
témákban (SSI-k) amelyek a
természettudomány és technika
társadalomra gyakorolt hatásából
erednek. (“Kérdezz”)
2.
Kibontás: A társadalmi és
természettudományos felfedezés
egyesítése (IBSE) a nyitott végű kérdések
kikutatásában. (“Kutass”)
3.
Cselekvés: Megoldások megfogalmazása,
amelyek segítik a változás megindítását.
(“Cselekedj”)

4. szövegdoboz — Az SSIBL összefoglalása
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•

Rasszista, szexista, homofób állításoknak,
illetve minden olyan állításnak, amely
lealacsonyítja valamelyik résztvevő
azonosságát és jellemét, amely kirekesztő
és tiszteletlen, nincs helye egy konstruktív
párbeszédben;
Legyünk kritikusak azokkal az érvekkel,
amelyekkel bizonyos pontokon nem értünk
egyet, ha azok elégtelen bizonyítékokra
vagy bizonytalan kiindulópontokra
alapulnak;
Bátorítsuk a szenvedélyességet és az
elkötelezettséget. Azok a résztvevők, akik
szenvedélyesen és mélyen elkötelezettek egy
adott álláspont mellett, néha meggátolják a
párbeszédet. Nyitott és átlátható feltételek
mellett azonban ennek jó hatása is lehet,
mert segíti a többi résztvevőt, hogy
elkötelezettebben álljon ki a saját nézetei
mellett.

Te rm észettu domány és társadalom a z ok tatás ban
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3— SSIBL az
osztályban
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Lore m
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Ha az SSIBL-t pedagógiai közelítésként
használjuk, akkor használhatjuk az elméleti
modell egyszerűsített változatát (3. ábra). Ez
a modell a három oktatási szakaszt használja:
Kérdezz, Kutass, Cselekedj.

Az alábbiakban három különböző korcsoport
számára írunk le tevékenységeket. A 35. oldalon a
2. táblázat összefoglalja az SSIBL elveit, amelyek
ezekre a tevékenységekre jellemzőek.
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Ezen szakaszok mentén találhatók az RRI fő céljai:
társadalmi kívánatosság, etikai elfogadhatóság
és fenntarthatóság.

Kérdezz (SSI-k)

Társadalmi kívánatosság
Kutass (IBSE)

Etikai elfogadhatóság
Fenntarthatóság

Cselekedj

3. ábra — Az SSIBL egyszerű modellje
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A kísérleteik és az energia mindennapi életükben,
illetve általában bolygónk életében való
szerepének megbeszélésével megértik, hogy az
energiahordozókkal takarékoskodni kell. Ezért
elhatározzák, hogy megvizsgálják, iskolájuk
hogyan bánik az energiával, hogy télen meleg,
nyáron hűvös legyen. Ezt négy lépésben teszik:

1. Az iskola energiaveszteségének
csökkentése

2.
Kikutatják, hogy hol van hideg és huzat télen,
illetve kellemetlen meleg nyáron. (“Kutass”)
3.
Információkat keresnek és apró kísérleteket
végeznek például arra vonatkozóan, hogy
hogyan csökkenthető mondjuk egy csésze
forró víz hővesztesége, ha a csészét különböző
anyagokkal letakarják, mivel csökkenthetik télen
az energiaveszteséget, illetve nyáron a meleg
beáramlását. (“Kutass”)
4.
Egy tájékoztató füzetet készítenek,
amelyben módszereket javasolnak az iskola
energiatakarékosabbá tételére, egyebek között
a világítás és a számítógépek csökkentett
használatára, a kísérleteik alapján, és ez
megvitatják az iskola vezetőségével egy
“energianapon”. (“Cselekedj”)

SS I BL a z osz tályban

Általános iskolai osztályban a gyerekek az
energiáról tanulnak. Megértik, hogy az energia a
munkavégző-képesség, a változtatás képessége.
Megtudják, hogy az energia megjelenhet fény,
mozgás, hő, elektromosság, hang formájában.
Azt is tudják, hogy a testük energiát használ a
cselekvéseikhez, hogy felemeljenek egy súlyt,
elmenjenek az iskolába, fűtsenek, ha hideg
van. Ösztönszerűen felfogják a gondolatot,
hogy ezekhez a cselekvésekhez élelemre van
szükségük, de nem egészen biztosak abban,
hogy az élelem ebben milyen szerepet játszik.
Ezért megtanítjuk őket, hogy az élelem olyan,
mint az energiahordozók, a benzin, a szén vagy
a gáz; azok az anyagok, amelyek a járműveket
hajtják, vagy az otthonunkat melegen tartják.
Megfigyelésekkel és kísérletekkel rájöhetnek,
hogy ehhez bizonyos feltételek kellenek: levegő és
hőforrás.

1.
Tervet dolgoznak ki annak megállapítására,
hogyan takarékoskodik iskolájuk az energiával.
Kiindulópontjuk: Hogyan kerülhetők el az iskola
energiaveszteségei? (“Kérdezz”)
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A projekt része az energiahordozók és
energiaátvitel tanítása, például:
•
•
•
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•
•

Az energiaátvitel példái;
Kiindulásként energiahordozókra van
szükség az energiaátviteli rendszerekben;
A fosszilis energiahordozóknak levegőre és
hőforrásra van szükségük;
A hő a magasabb hőmérsékletű helyről az
alacsonyabb hőmérsékletű hely felé áramlik;
Az energiaátvitel kezelhető és így az
energiahordozókkal takarékoskodni lehet és
a költségek csökkenthetők.

Az SSIBL adaptálása
Hol van hőveszteség otthon/az iskolában? Hogyan
állapíthatjuk meg a hőveszteség mértékét?
Változik-e napközben a hőveszteség? Milyen
adatokat kell gyűjteni? Hogyan jeleníthetjük meg
és értelmezhetjük az adatainkat legjobban (itt a
matematikai ismereteinket és képességeinket is
használjuk)? Milyen műszereket fogunk használni
(pl. hőkamerát, ha van)? Hogyan mutatjuk be az
adatainkat? Honnan tudjuk, hogy az adataink
pontosak és megbízhatóak? Hogyan fordíthatjuk
le az adatainkat energiamegtakarításra, és jobb
tanulási környezetre? A tanulók megfigyelhetik,
hogy az iskolájukhoz hasonló épületeket hogyan
hőszigetelik. Milyen módszereket részesítsünk
előnyben az energiaveszteségek csökkentése
érdekében? Milyen anyagi erőforrásokra van
szükség? Hogyan használhatjuk a bizonyítékokat,
hogy rávegyük a vezetést az anyagi erőforrások
biztosítására? (Lásd a 2. táblázatot)

2. Miért dohányoznak a fiatalok?
A tizenéves-kori dohányzás probléma pl.
Angliában, különösen a fiatal lányok között. A
tanulók megtudhatják:
•
•
•

•

•

A hörgők és a tüdők szerepét, és azt, hogy
szerkezetük alkalmazkodik a működéshez;
A légzés mechanikáját (a mellkasi és
bordaközi izmok mozgása);
Az oxigén jelentőségét a sejtek
anyagcseréjében, és a szén-dioxid
eltávolításának a szükségességét;
Az oxigén és a szén-dioxid diffúzióját a
tüdőhártyákon keresztül és a koncentrációgradiensek mentén;
Hogyan szállítja a vér a gázokat a sejtekhez
és a sejtektől el.

Az O 2 /CO 2 szállításról szóló lecke részeként
a tanulók megnéznek egy a dohányzás
hatásait bemutató modellt (4. ábra). Például
megvitathatják, hogyan mutatja be ez a modell
a tüdő felületein végbemenő folyamatokat, a
hasonlóságokat és különbözőségeket a gyapjú
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“tüdő” és a valódi tüdő között, a tüdő felületének
a nagyságát, szivacsos szerkezetét, azt, hogy
mennyire marja ki a kátrány a tüdő felületét,
és a hörgő csöveinek a szerepét belégzéskor és
kilégzéskor.

Az SSIBL adaptálása
A tanulók vizsgálhatják a fiatalok dohányzásának
hatását, a kockázati tényezőket (annak a
valószínűségét, hogy súlyos tüdőbetegséget
okoz és a veszély komolyságát) és azt, hogy
az e-cigaretták jó alternatívát jelentenek-e a
dohányzásra rászokott fiataloknak. A bemutatót
megnézve és a biológiai hatásokat megértve a
tanulók megvitathatják, hogyan befolyásolhatná
a dohányzás veszélyeinek jobb ismerete társaik
dohányzási szokásait.

Ez a példa azon a projekten alapul, amelyet
kémiát tanuló 17 évesek osztályában hajtottak
végre. Ennek a tevékenységnek az ötletét egy
újságcikk adta (4), amelyet az egyik tanuló hozott
be tanártovábbképzés során a londoni University
College-ban. A cikk megmagyarázza, hogy
hogyan csökkenthető a légszennyezés olyan
ruhák viselésével, amelyek tisztítják a levegőt.
A katalitikus ruha technológia a kémia több
különböző területét hozza össze. Vászon farmert
titán-dioxid nanorészecskéket tartalmazó
mosóporral mosnak, ennek fotokatalitikus
tulajdonságai vannak. A titán-dioxid részecskék
fény jelenétében lépnek kölcsönhatásba a
cseppfolyós vízzel és a levegőben lévő vízpárával
(ezért nevezik fotokatalitikusnak), szabad
gyökökkel rendelkező molekulákat hozva létre,
amelyek erősen reakcióképesek (a szabad gyökök
megjelentek a tanulók kémia óráin, amikor a
szénhidrogének lebontásáról tanultak) és képesek
reagálni az NO x részecskékkel a levegőben, ezeket
viszonylag ártalmatlan vegyületekké alakítva.

SS I BL a z osz tályban

A tanulók tervezhetnek egy anonim felmérést
annak megállapítására, hogy társaik mennyit
dohányoznak, és akik dohányoznak, miért teszik.
Mi a véleményük a “passzív” dohányzásról? A
tanulók csoportokban dolgozhatnak a kérdőívek
elkészítése során, amelyet társaik egy online
szoftveren (pl. a Survey Monkey) keresztül
tölthetnek ki. Adatokat gyűjthetnek annak
megállapítása érdekében is, hogy mi a kapcsolat
a dohányzás és a később jelentkező betegségek:
a tüdőtágulás és a tüdőrák között. A felmérés
alapján a tanulók készíthetnek egy posztert,
amelyet elhelyezhetnek az iskolában egy
forgalmas helyen. Az összegyűjtött információik
befolyásolhatják azt is, hogy hogyan tanítanak
a jövőben a dohányzás kockázatairól. Lásd a 2.
táblázatot.

3. Környezetbarát ruha
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Ez különösen előnyös, mert a nanoméretű
részecskék képesek a farmerhez hozzátapadni,
és mert kis méretük miatt óriási felületet hoznak
létre, ami még jobban segíti felgyorsítani az NO x
kémiai lebomlását. Továbbá a titán-doxidnak

számos más fizikai és kémiai tulajdonsága
van, aminek szerepe van a mindennapi életben
(például a fogkrémben, a süteményekben,
a napvédő krémekben, a kozmetikában és a
sütésben).

A légáramlás iránya
Vatta

A szivattyúhoz

Gumi csövezés

Meggyújtott cigaretta

Cigarettatartó

Univerzális indikátor

4. ábra — Dohányzást bemutató modell
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Ilyen módon a titán-dioxid és annak szerepe
a katalitikus ruházatban nemcsak érdekes
összefüggést szolgáltat a fotokatalízishez, a
szabad gyökök reakcióihoz és a nanokémiához,
hanem kutatni is lehet, milyen hatékonyan
tisztíthatja a katalitikus ruházat a levegőt, illetve
ennek költséghatékonyságát. Például, hány
embernek kell ilyen katalitikus ruházatot viselnie,
hogy jelentősen csökkentse az NO x szintet. Ezt
másodlagos adatokra támaszkodva lehet kutatni.
És vajon lehetnek-e mellékhatások?

Ezt a kérdést azután megvitatták a teljes
évfolyammal. A tanulók úgy érezték, hogy a titándioxid haszna túl fontos ahhoz, hogy nélkülözzük,
de úgy döntöttek, hogy felhívják a helyi
környezetvédő csoportok figyelmét az előállítás
körülményeire.
A 2. táblázat a következő oldalon összefoglalja
ezeket az SSIBL tevékenységeket.

4
A cikk hozzáférhető a következő linken: https://www.
theguardian.com/sustainable-business/sustainable-fashionblog/clothes-tackle-city-pollution-laundry-additive. További
hasznos háttér információk találhatók a katalitikus ruhákról a
következő linken: https://blogs.scientificamerican.com/guestblog/catalytic-clothing-purifying-air-goes-trendy/
5
https://www.christianaid.org.uk/resources/about-us/sierraleone-crossroads-seizing-chance-benefit-mining
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Ez a kampány és a kutatási projekt más
irányt vett, amikor a tanulók a titán-dioxid
gyártását tanulmányozva rájöttek, hogy azt
Sierra Leonéban bányásszák, rutil ásvány
formájában. Weboldalakat tanulmányozva
felfedeztek valamit, amit a szakirodalom nem
említ, és ami ellentmondásos volt számukra: a
rutil kivonásának az eljárása Sierra Leonéban
számos helybéli ember állásának elvesztésével
járt és pusztította a környezetet is anélkül,
hogy komolyabb hasznot hozott volna nekik (5) .

Továbbá, ha Sierra Leonéban a helyi környezetet
óvni, vagy akár javítani kellene a bányászat
miatt, akkor a rutil ára óriási mértékben
emelkedne. Ez az információ arra sarkallta a
tanulókat, hogy új kérdést tegyenek fel: vajon
a titán-dioxid jótékony hatása felülmúlja-e az
általa okozott ártalmakat? Ha nem, akkor hogyan
igazolható a katalitikus ruházat technikájának
társadalmi hasznossága? A tanulók elkészítették
az ellentmondások térképét (2. függelék) hogy
azonosítsák a kapcsolatot a különböző érdekelt
felek között: ezek a bányászati társaságok
vezetői, a bányászok, Sierra Leone kormánya,
a bányák által kiszorított gyümölcstermelők, a
vegyész kutatók, ruhatervezők, mosóporgyártók,
környezetvédők, a rutil ásvány feldolgozói és az
öltözetek készítői.
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Tudományos tartalom

Kutass

Cselekedj

Társadalmi kívánatosság

Etikai elfogadhatóság

Fenntarthatóság

Hol keletkezik a
legnagyobb hőveszteség
az iskolában? Mit lehet ez
ellen tenni?

A hőveszteség mérésének
legjobb módjai; pontos
adatok gyűjtése; az
adatok értelmezése; a
szigetelők hatékonysága;
az épületek
energiatakarékosságának
kutatása.

Az iskola vezetése
és az iskolai tanács
informálása a
hőveszteségről és a
probléma csökkentésének
módjairól. Az üzenet
legmegfelelőbb
megfogalmazása,
hogy meggyőzze a
döntéshozókat.

Annak meghatározása,
hogyan lehet az iskolai
tanulók kényelmét és
jóllétét növelni hatékony
költségvetéssel.

Az akció következményei:
hogy javítja a tanulási
körülményeket,
maximalizálja a hasznot
minden érdekelt számára.

Takarékosság az
energiahordozókkal.

Tudják-e társaink,
hogy milyen hatással
van a dohányzás
az egészségre? Mit
gondolnak a passzív
dohányzásról? Melyek
a legjobb biológiai
üzenetek a fiataloknak
a dohányzással
kapcsolatban?

Hiteles vizsgálatsorozat
összeállítása; az
eredmények értelmezése;
a dohányzás hatásainak
ismerete és a viselkedés
közötti kapcsolat
vizsgálata; a dohányzás
alternatívái.

Poszter készítése, amely
a társakat informálja
a dohányzásról; a
poszter iskolában
való elhelyezésének
megvitatása; a
vita fontosságának
tudatosítása a tanárok és
a tanulók körében.

A dohányzás
egészségügyi hatásaival
kapcsolatos tudatosság
növelésének hatásos
pedagógiai módszerei.

Érzékeny információk
felfedése nélkül nyit vitát
egészségügyi kérdésről.

Az egészség elősegítése.

Kérdezz

Energiaátvitel,
energiahordozók,
takarékosság az
energiahordozókkal,
hőtérképezés,
adatgyűjtés,
mintavételezés.

Miért dohányoznak a fiatalok?

A tüdő szerkezete
és adaptációja, a
lélegzés mechanikája,
gázdiffúzió, a vér szerepe
az oxigén és a széndioxid szállításában,
sejtek anyagcseréje, a
dohányzás hatásainak a
modellezése.

2. táblázat — Az SSIBL tevékenységek összefoglalása
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Az iskola energiaveszteségeinek csökkentése
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Tudományos tartalom

Kérdezz

Kutass

Cselekedj

Társadalmi kívánatosság

Etikai elfogadhatóság

Fenntarthatóság

Hogyan növelhetjük
a tudatosságot a
környezetbarát öltözékkel
kapcsolatban? Melyek a
környezetbarát öltözék
tulajdonságai, amelyek
megkülönböztetik a többi
ruhától? Melyek az etikai
problémák felvetésének
legjobb módjai?

Másodlagos adatok
használata a katalitikus
öltözék viselésének
hatásairól, hogyan
lehet ezeket az adatokat
általánosítani?
Egymással ellentétes
értékek és érdekek
azonosítása a katalitikus
öltözék gyártásánál.

Bányászattal kapcsolatos
vita a helyi környezetvédő
csoportokkal, az
általuk a titándioxid gyártásáról és
előnyökről/hátrányokról
összegyűjtött
bizonyítékok alapján.

A levegő minőségét javító
termékek használata.

Figyelembe veszi a
jótékony hatásokat
és a veszteségeket,
megvilágítva a
termeléssel kapcsolatos
méltánytalan
körülményeket.

A jótékony környezeti
hatás társadalmi és
gazdasági feltételei.

A szabad gyökök
mechanizmusa,
fotokatalízis, nanokémia,
NO x szennyező anyagok.
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Környezetbarát öltözék
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1. függelék—
Hiteles kérdések feltevése
SSI-kről: “Kérdezz”

40

Lore m
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Amikor megvizsgáljuk, hogy a választott
forgatókönyv megfelel-e az SSIBL-nek, akkor
használhatjuk a következő Forgatókönyv Gépet,
amelyet a nijmegen-i munkacsoport fejlesztett ki
(S1. ábra).

Van-e megfelelő forgatókönyvünk?
Nem

Nem

Kapcsolatban
van-e a tanulók
mindennapi
tapasztalataival?

BE

Képesek-e a tanulók
kutatásokat végezni
róla?

Igen

Igen
Problémánk a legújabb
természettudományos
kutatásra és innovációra
összpontosít-e?

Egyformán mutat-e
be különböző
perspektívákat?

Igen

Nem

Igen
Van-e társadalmi
relevanciája?

Nem

Vitatható és nyitott
végű e?

Igen
Nem

S1. ábra — Az SSIBL forgatókönyv gép

Igen

KI
Nem
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A cikk témája

SSI

Biológia

Védőoltások a holland bibliaövezetben; terhes nők,
utazás és a Zika vírus; az Ebola és az utazási tilalom;
állatkíséretek.

Dohányzás és egészségügyi hatásai

Dohányzás és törvényi korlátozások; az emberi élet értéke
(betegségek kontra gyógyszerek); betegségek és életmód.

Élelemhiány 2050-ben

Milyen megoldás biztosítaná az élelemellátást a következő
években?

Őssejt kutatás

Életek megmentése őssejtekkel, de egyesek ezt etikátlannak
tarthatják. Folytatni kell-e az őssejtek használatát?

Gombák használata a növényi
betegségek elleni küzdelemben

Tudunk-e – és kell-e – módosítani egy gombát, hogy jobban
megfeleljen az igényeinknek?

Génterápia használata egerekben az
Alzheimer-kór leküzdésére

Állatkísérletek. Génterápia használata. Az Alzheimer-kór
hatásai.

A Coca Cola lobbizása az
egészségvédelmi törvények ellen

Megállítsák-e a kormányok a multinacionális vállalatok
lobbizását, különösen akkor, ha a termékeiknek
valószínűsíthető az egészségtelensége?

S1 táblázat — Új cikkek SSI-kről, amelyeket az Utrechti Egyetem még nem oktató tanárai választottak
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Védőoltások és egészségügyi
vonatkozásaik

43

Biológia, Matematika
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Tizenévesek gyakrabban isznak és
dohányoznak, amikor a szülők nincsenek
otthon

Ártalmas anyagok használata és egészségügyi
vonatkozásai.

Kémia

Elhasznált gumiabroncsok felhasználása
sportpályák borítására

A gumiabroncsok PAH-ot (policiklikus aromás
szénhidrogéneket) tartalmaznak, amelyeket rákkeltőnek
vélnek.

Vizelés a tengerbe

Miért gondolják egyesek, hogy ártalmas a tengerbe vizelni?
Mit mondanak a tudósok?

Kémia, Biológia

Mélytengeri halakban talált műanyagok

Használjunk-e továbbra is nem biológiailag lebomló
műanyagokat?

Müzliben és más gabonatermékekben
talált magas növényvédőszer
koncentráció

Melyek az egészségügyi hatásai annak, ha nagyobb
mennyiségű gyomirtót fogyasztunk? Folytatódhat-e ez?

Kémia, Biológia, Csillagászat

Részecskék a Mars légkörében

A Mars légkörében található részecskék Alzheimer-kórt
okoznak, képesek leszünk-e más bolygókon élni?
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Társadalmilag érzékeny természettudományos
kérdések a hírekben
Az S1 táblázat egy sor újságcikket mutat be,
amelyet tanárjelöltek választottak a hollandiai
Utrechti Egyetemen; az SSI-ket, amelyekhez
kapcsolódnak; a kérdéseket, amelyeket felvetnek;
és a tudományágat, amellyel kapcsolatosak.

Megközelítések az SSI-k
forgatókönyveinek felállításához

Minta tevékenység: az érdeklődés felkeltése
Fontos kihívás az SSIBL tanításában a tanulók
érdeklődésének a felkeltése. Ha a tanulóknak
nincs fontosnak érzett kérdésük vagy dilemmájuk,

Lásd például: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/28527/
7
Lásd: https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/04/stpauli-pees-back-hamburg-red-light-district-revenge

Az e-cigaretták témája némi érdeklődést
keltett a médiában, mert a szakértők
erősen eltérő nézőpontokat képviseltek. Ez
a véleménykülönbség érdeklődést kelthet a
fiatalokban, akik kíváncsiak az érvekre és
ellenérvekre. Bár az e-cigarettákat betiltották
Anglia egyes részein és Európában, vannak
olyan hatóságok, amelyek szerint ezek jó módot
jelentenek a dohányzásról való leszoktatásra,
például David Nutt professzor írt erről cikkében a
The Guardian újságban 2016 októberében (8) .

8
Lásd: http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/
oct/14/vaping-saves-lives-madness-ban-smokers-cigaretteskill
9
Lásd: http://www.engagingscience.eu/en/2015/10/13/
electronic-cigarettes

“Az e-cigaretta életet ment. Bolondság lenne
betiltani” az a fajta cikkcím, amely vitát
provokálhat, ha a hatóságok betiltják a terméket.
Az ENGAGE aktivitásokban vannak hasznos
források az e-cigarettákról (9) .

1. fü g ge lé k

6

akkor hasznos stratégia lehet a média példáit
használni inspirációs forrásként a vita
megindításához (6) . Ez a nanotechnológiával
foglalkozó példa egy a Malmöi Egyetemen tartott
SSIBL tanártovábbképző tanfolyamról származik.
Az Ultra Ever Dry jó példája a nanoanyagoknak,
mert víztaszító, és az antiszociális viselkedéstől
való elriasztásra is használják. Egyik szokatlan
alkalmazása Hamburg St.Pauli vöröslámpás
negyedében tapasztalható, ahol számos
falat Ultra Ever Dry-jal vontak be. Amikor az
ittas mulatozók a falakra vizelnek, a vizelet
visszaverődik a falról, és ez elriasztja őket
ettől. Ezt a terméket számos más városban is
használják már (7) . Lehet, hogy ezzel próbálják
elkerülni további nyilvános vécék építését,
amelyek hatékonyabban oldanák meg ezt a
problémát?

Te rm észettu domány és társadalom a z ok tatás ban
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Kártyajátékok

Kérdések strukturálása egy dilemmához

Számos olyan játék van, amely az internetről
letölthető, és amely nagyon hasznos a tanulók
társadalmilag érzékeny természettudományos
kérdésekről és technikai dilemmákról való
gondolkodásának fejlesztésében. Különösen
alkalmasak a középiskolai tanulók számára
a Democs játékai, amelyek megtalálhatók az
interneten és Creative Commons licenccel
rendelkeznek (10). A PlayDecide-ról letölthetők
olyan kártyajátékok, amelyek vitára buzdítanak
aktuális, egyebek között társadalmilag érzékeny
tudományos kérdésekről (11) .

Az Utrechti Egyetem egy körhinta-modellt
használtak a tanárjelölteknek tartott
tanártovábbképzésben, hogy segítsenek
nekik megtervezni egy oktatási program
kiindulópontjait és gondolkozni különböző
kutatható kérdésekről. A hálótervet (S2
táblázat) módosították iskolai tanulók számára.
A 3. fejezetben leírt példákat használták
illusztrációként.

Konceptuális karikatúrák
A konceptuális karikatúrák is alkalmasak vita
serkentésére ellentmondásos témákban. Az
S2. ábra erre ad példát. A tanulók és tanárok
maguk is készíthetnek saját karikatúrákat,
beszédbuborékokat rajzolva különböző nézetekről
egy megadott témával kapcsolatban.

10
Lásd: http://www.edinethics.co.uk/enhancement/ethentechdemocs/democsgame.htm
11
Lásd: http://www.playdecide.eu/about.html
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Ha fejen állsz, a
lábadba nem megy
semennyi vér

Az agyad túl sok
vért kap

A szívednek
erőteljesebben kell
pumpálnia

Nem jelent semmi
különbséget a szívednek
vagy a vérkeringésednek

1. fü g ge lé k

S2. ábra — Példa a konceptuális karikatúrákra

Te rm észettu domány és társadalom a z ok tatás ban

47

Kérdések

A eset

B eset

C eset

Miről szól az eset, mi
az ellentmondás?

Energiatakarékosság az
iskolában.

Fiatalok dohányzása.

A levegőszennyezés
megakadályozása.

Mely érdekelt felek
érintettek (és mi az
ő érdekük)?

Iskolai tanulók
(egészséges
környezetben tanulók);
iskola vezetősége
(ők kezelik az
energiaköltségeket);
helyi hatóságok (az
épületszerkezetek
szabályozása).

Iskolai tanulók
(rászokás a
dohányzásra, mit lehet
ez ellen tenni, mik az
alternatívák?); tanárok
(hogyan tárgyaljanak
érzékenyen egy témát
a tananyagra való
tekintettel?); iskola
vezetősége (mi legyen
az iskola politikája);
szülők (milyen
információk segítenek
minket?); egészségügyi
szakemberek
(információ a
tanulók attitűdjeiről);
dohányipar (profit,
munkahelyek); kormány
(adók kivetése, amelyek
a probléma megoldása
szempontjából fontosak
lehetnek).

Iskolai tanulók
(cselekvés a
légszennyezés
ellen, releváns
természettudományos
eredmények);
környezetvédő
csoportok (helyi,
nemzeti és ifjúsági
vonatkozású politika
megfogalmazása); helyi
közösség (a szennyezés
csökkentésének helyi
módjai és gyakorlati
alkalmazhatósága);
tanárok (kapcsolat a
kémia tananyaggal).

S2 táblázat — A különböző SSIBL tevékenységeket előkészítő hálóterv
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Megbízható
természettudományos
ismeretek

Hőáramlás;
hővezető képesség;
hőmérsékletmérés.

Légzés; a légzés
mechanikája;
gázdiffúzió.

Katalízis; szerves kémia;
nanoanyagok.

Milyen kérdéseket
lehet feltenni? Milyen
kérdéseket vet fel a
téma, amelyeket a
tanulók kutathatnak?

Hol szivárog el
legjobban a hő
az iskolában?
Hogyan tudjuk az
iskolát melegebben
tartani télen és
hűvösebben nyáron?
Ugyanakkor hogyan
takarékoskodhatunk az
energiahordozókkal?
Melyek a dohányzás
biológiai hatásai?

Hogyan próbálják
a dohánygyárak
vonzóbbá tenni a
cigarettát? Miért
dohányoznak a
fiatalok? Hogyan
tudjuk legjobban
abbahagyatni
a dohányzást a
fiatalokkal?

Hogyan csökkentheti
a környezetbarát
öltözet a szennyezést?
Mennyire hatékony a
környezetbarát öltözet?

Minta arra, hogy hogyan lehet felvetni kutatható
kérdéseket az elektromosság termelésével
kapcsolatban múzeumlátogatás során
Alsó tagozatos általános iskolás tanulók egy régi
erőművet látogattak meg, hogy megismerjék
az elektromos energia termelésének különböző
módjait. A tanárok megismerték az SSIBL
modellt, és ennek segítségével tervezték meg az
elektromosság termelésének megismerésével

kapcsolatos tevékenységeket. Együttműködéssel
és tapasztalati tanulással, közte egy
látogatással a tallinni Energia Tudásközpontban
(Energy Discovery Centre, EDC) a tanárok
megbeszéléseket szerveztek és ilyen kérdéseket
vitattak meg a tanulókkal a múzeumlátogatás
előtt:
•
•
•

Kell-e, hogy az emberek el tudják dönteni,
milyen energiaforrást akarnak használni?
Hogyan születnek a döntések az
energiaforrásokról?
Beleszólhatnak-e a gyerekek ezekbe a
döntésekbe?

1. fü g ge lé k

Kérdések felvetése informális
tanulási környezetben
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Ezek a kérdések segítenek a gyerekeknek
átgondolni a problémát a fő kérdésre
koncentrálva: hogyan kellene elektromosságot
termelni Észtországban?
Megismerik a különböző energiatovábbítási
módokat, pl. turbinákkal kísérletezve, és a
kapcsolatot a mozgás és az elektromosság
termelése között (S1 fotó), és megismerik az
energiatermelés történetének fázisait.

A gyerekeket bátorítják, hogy tegyenek fel
kérdéseket arról, hogy otthon honnan van az
elektromosság. Csoportokban megvitatják,
mit tehetnek, hogy csökkentsék az otthoni
energiaköltségeket és hogyan használhatnak
alternatív energiaforrásokat.

S1 fotó — A gyerekek vizsgálják a kapcsolatot a mozgás és az elektromosság termelése között
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2. függelék—

Kibontás: “Kutass”
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Lore m
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Ellentmondások feltérképezése
Az ellentmondások feltérképezése egy módja a
társadalmilag érzékeny természettudományos
kérdések különböző nézőpontjai
összeszervezésének, hogy a tudományos,
technikai, társadalmi, etikai, politikai és törvényi
szempontokat meg lehessen vitatni. Ezek
lehetővé teszik, hogy a résztvevők reflektáljanak
személyes, társadalmi és globális szinten. Az
ellentmondások térképének elemei lehetnek
egyéni, társadalmi és globális cselekvők,
ezeket aktánsnak nevezzük. Aktánsok lehetnek
szervezetek vagy egyének is.
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Felírhatjuk a dilemmát egy A3-s papírlap
közepére. Írjuk le (például post-it lapokra):
•
•
•
•

Érdekelt felek és érdekeik;
Véleményük és érveik;
Azonosítható értékek;
Próbáljuk ábrázolni ezek kapcsolatait úgy,
hogy nyilakkal kötjük őket össze.
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Az S3 ábra az izraeli projekt partnerek az
immunizációra vonatkozó ellentmondás-térképe
elkészítésével kapcsolatos munkáját mutatja.
Bár az immunizáció a halálos fertőző betegségek
megelőzésére irányul, nem lehet elválasztani a
témát a gyógyszercégektől, amelyek a vakcinát
előállítják (a vakcina maga is egy aktáns, mert
speciális kapcsolatot teremt a kutatók, orvosok
és a gyógyszercégek között). Amikor egyik
aktáns megváltozik, vagy valamilyen kapcsolatot
befolyásol, akkor hatással van az összes többi
aktánsra.

Physicians

eutical
Pharmac
s
companie

S3 ábra — Az immunizációról készült ellentmondás-térkép
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Egy új kormány például megváltoztathatja
a gyógyszerek támogatási szerkezetét, ami
befolyásolja, hogy ki kap védőoltást, és hogy
hogyan rangsorolják azt más egészségügyi
problémák között. Az ellentmondások
térképének szervezése segít a résztvevőknek
a téma megtárgyalásában, az ellentmondás
speciális szempontjainak vagy szintjének a
megvitatásában és ráirányíthatja a figyelmet a
kutatandó kérdésekre.

Életciklus-elemzés
Egy tanártovábbképző tanfolyamon tartott,
a nanotechnológia kockázatairól szóló
megbeszélés eredményeképpen a még nem
oktató tanárok elhatározták, hogy készítenek
egy életciklus-elemzést az Ultra Ever Dry
nanoanyagról, amelynek víztaszító tulajdonságai
számos alkalmazást tesznek lehetővé az
otthoni és a polgári életben. Az életcikluselemzés eredményeképpen készült egy térkép,
amely összekapcsolta a különböző érdekelt
feleket (S4 ábra). Ez segített a résztvevőknek,
hogy azonosítsák az érdekelt feleket, a
technológia mellett és ellen szóló érveket,
különösen a termék etikai elfogadhatósága,
társadalmi kívánatossága és fenntarthatósága
szempontjából.

Minta tevékenység: modellezés
Ezt a projektet a Portói Egyetem munkatársai
dolgozták ki a nikotin- és alkoholfüggőség
kockázataival kapcsolatban. Legfontosabb
jellegzetessége a Daphnia magna
modellrendszerként való használata a nikotin és
az alkohol hatásának kimutatásához. A Daphnia
egy parányi páncélos átlátszó kitinvázzal, a
szívverése mikroszkóp alatt megszámolható.
A modellek rendszerek reprezentációi, amelyek
lehetővé teszik a kutatóknak, hogy előre
jelezzenek hatásokat. Fontos, hogy különbséget
tegyünk a modell és a valóság között. A modellek
egyszerűsített megközelítések, és ugyanannak a
jelenségnek eltérő interpretációin alapulhatnak.
Például a Bohr féle atommodell segít megérteni
a tanulóknak az elektronátmeneteket, de nem
jelzi a pályák térbeli orientációját, amit viszont
az elektronpálya-modell megmutat. A csontvázak
megmutatják a testben az ízületek helyét, és
megmutathatják a mozgás szabadsági fokait.
A mozgás összetettebb megértéséhez azonban
más reprezentációkra is szükség van, például
az izmok csatlakozását mutató orvosi képalkotó
módszerekre, és az emberi járást bemutató
videókra.
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Fogyasztók
Azok, akiknek hasznosak az
új orvosságok, anyagok,
stb. Akik erősen hisznek
a kutatásban és a
nanotechnológiában.

Kutatócsoportok
Az őket támogató
szervezethez kapcsolódva
alakulnak ki, függenek a
kutatási támogatástól.

Politikusok
Svédország a
nanotechnológiában az
élvonalban van, ennek
fejlesztése a választásokon
szavazatokat hozhat.

Befektetők
Hasznot remélnek a
befektetésüktől.

Média
Mindig az uralkodó széljárás
szerint fogalmazzák meg
véleményüket. Szeretik a
szenzációt és a botrányt/
riadalmat.

Érvek

Nanotechnológia
Ellenérvek
Kutatók
Még akkor is, ha vannak
pozitív érvek, a kutatók a
kockázatokat is számba
veszik.

Mindennapi emberek
Aggodalmukat fejezik
ki azzal kapcsolatban,
hogy milyen kockázatokat
jelentenek az innovatív
technológiák.

Környezetvédők
Területük szakértői,
akik jogos aggályokat
fogalmaznak meg.

A fejlesztésből kimaradó
vállalatok
Fogyasztókat vesztenek,
ha jobb alternatíva kerül a
piacra.

S4 ábra — A nanotechnológiai termékekben érdekelt csoportok feltérképezése
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Politikusok
Olyan politikusok, akiknek
nehéz döntéseket kell hozni.
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Kisgyerekeknél jó kiindulás lehet a modellezéshez
egy virág vagy állat térbeli modelljének
a megmutatása. Megkérjük őket, hogy
magyarázzák meg, miben különbözik a modell
a valóságos virágtól vagy állattól. Emellett
egyre több példa van online szimulációkra
(12) amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók
megmagyarázzanak jelenségeket, előrejelzéseket
tegyenek, és megoldjanak problémákat,
de mindig tekintetbe kell venni a modellek
leegyszerűsítése és a változók csökkentése
felhasznált módszereit.
A nagyléptékű időjárási jelenségek, mint
az üvegházhatás modellezhetők például
műanyagpalackokkal, amelyek utánozhatják
az üvegházbeli feltételeket (Lásd például:
“The grenhouse effect -1” a Royal Society of
Chemistry Classic Chemistry Demonstration című
kiadványában).

12
Lásd például az E-chalk (http://www.echalk.co.uk) és PHET
(https://phet.colorado.edu), ahol példákat lehet találni
a természettudomány különböző területeiről, amelyek
támogathatják az SSIBL módszer használatát.
13
Egy cikk erről: http://news.nationalgeographic.com/
news/energy/2014/11/141111-solar-panel-manufacturingsustainability-ranking
14
Lásd: https://understandinguncertainty.org/view/animations

Minta tevékenység: „Kockázat és
bizonytalanság”
Az SSIBL oktatási modell fontos eleme a
kockázatok és bizonytalanságok megértése. A
klímakutatás számára ezek alapvető fogalmak,
mert mindenféle cselekvés bizonytalanságokat
és ismeretlen kockázatokat rejthet. A kockázat
formailag valamilyen esemény bekövetkeztének
és hatásának a valószínűsége. Míg például egy
cunami előfordulásának a valószínűsége egy
adott térségben nagyon alacsony, a hatása
viszont nagyon nagy lehet. Másrészt az emberek
sokszor gyanakodva néznek olyan rendszeresen
előforduló eseményekre, mint az elesés,
amelyek sokszor megtörténnek, de a hatásuk
általában csekély. A kockázat becslése maga
is bizonytalan. Bár hallhatunk olyan érveket,
hogy a kockázat objektíven mérhető hiteles
statisztikák gyűjtésével, sokszor figyelembe kell
venni a személyes és társadalmi hatásokat is.
A repülőgéppel való utazás kockázatát például
nagyon alacsonynak tekintik. De vannak,
akiket annyira aggaszt a repülés, hogy ez
káros hatással lehet az egészségükre, és ezt is
figyelembe kell venni a kockázatok között.
Minden környezettel kapcsolatos cselekvésnek
vannak bizonyos kockázatai. Ezek közül van,
ami nem nyilvánvaló. Például ha napelemeket
használunk a napfény energiájának
elektromossággá alakítására, annak nincs
semmilyen magától értetődő kockázata. Azonban
a napelemek gyártásához nagy mennyiségű
energiát használnak fel, és a gyártásukhoz
használt anyagoknak toxikus mellékhatásaik
vannak, különösen, ha a gyártási költségeket
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alacsonyan tartják (13) . David Spiegelhalter
weboldalán tanároknak szóló animációk vannak
a kockázatok és bizonytalanságok tanórai
feldolgozásához (14) .

A megismert dolgok kommunikálása a
befolyásos szereplők felé
Az SSIBL oktatási modell fontos eleme a
változások elérése ott, ahol problémát vettek
észre. A tanulóknak ezért időt kell szánni érveik
nyomatékosítására, hogy meggyőzzék ez érdekelt
feleket, akik változtathatnak. Fontos módjai ennek
például:
•

•

•

•
•

2 . fü g ge lé k

•

Az esetet bemutató médium: poszter,
rövidfilm, színpadi bemutató, újságcikk,
lobbizás politikusoknál.
A bizonyítékok bemutatása. Ennek során
az adatokat olyan módon kell összeállítani,
hogy meggyőző érvet szolgáltassanak.
Érvek. Alapos és meggyőző érvek
bemutatása a felvetett problémával
kapcsolatban.
Javaslat a fennálló helyzet alternatíváira.
Koherencia. A szempontok konkrétek
legyenek, egyszerre egyet kell bemutatni és
logikus sorrendben kell, hogy legyenek.
Rövid és érhető kell legyen.

Te rm észettu domány és társadalom a z ok tatás ban
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3. függelék—

Állampolgári nevelés (CE)
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Lore m
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Az SSIBL megközelítése az állampolgári
nevelésen (CE) keresztül
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Az interneten jó példák találhatók az állampolgári
nevelés alkalmazására az osztályteremben (15) .
Ezek a források olyan aktivitásokat tartalmaznak,
amelyek elősegítik a csoportmunkát és az
együttműködést egy SSIBL aktivitás során.

Ellentmondás-vonal
Ha a résztvevőket egy ellentmondás felé
irányítjuk, egy az álláspontjukra jellemző sort
alkotnak, amelyben attól függően helyezkednek
el, hogy milyen mértékben értenek egyet egy
dologgal, vagy ellenzik azt (S5 ábra). Ezt a
fenti, tanártovábbképző kurzusból származó
példából vettük, a Ciprusi Műszaki Egyetemről, a
háziállatok antibiotikus kezelésével kapcsolatban.
Az, hogy a résztvevők hogyan pozícionálják
magukat a sorban, segítheti a vitát, például az
egymáshoz közeli résztvevők megvitathatják,
melyikük van közelebb a megegyezés/ellenzés
végponthoz. A spektrum eltérő végein lévők
csoportokban dolgozhatnak, hogy tovább
finomítsák eltérő nézeteiket. A megfontolás
előmozdításának egyik lehetősége:
1.

2.
3.

Kérjük meg a részvevők két csoportját (A és
B csoport) a vonal két végén, hogy fejtsék
ki az egyet nem értésük területeit;
Mindkét csoport időt kap, hogy előkészítse
érveit;
Az A csoport három percben bemutatja
érveit;

4.

5.
6.

A B csoport meghallgatja, majd még
hatásosabban elő kell adnia az A csoport
érveit az A csoport számára, ha lehet, még
erősebb háttérrel és bizonyítékokkal;
A pozíciókat felcserélik;
Csak ha mindkét csoport
megbizonyosodott arról, hogy megértették
egymás álláspontját, akkor vitatják meg a
különbségeiket.

Ez a módszer segíti az aktív hallgatás
magatartásának kialakítását és a bizonyítékok
és a logikus érvelés használatát a vitában. Ezt
az aktivitást erősíthetjük egy racionális és egy
emocionális tengely bevezetésével, felhasználva
Van der Zande “Arguments in motion” című
cikkét (2012) (16) . Ezen tevékenység során az
osztályterem négy sarka képviselheti a “szívért”,
“szív ellen”, “agyért”, “agy ellen” álláspontokat
(S6 ábra). A résztvevők elhelyezkednek a
teremben, megmutatva véleményüket a központi
állításról (érte és ellene) és azt is, hogyan jutottak
erre a véleményre (szív és agy). A módszer
lényege, hogy a résztvevők képesek legyenek
“látni” a különböző véleményeket, kérdéseket
tudjanak feltenni egymásnak és megváltoztatni
a pozíciójukat. Emellett a résztvevők átmehetnek
más helyekre is az osztályteremben és
kigondolhatnak érveket ehhez a helyhez, ilyen
módon reflektálva más véleményekre.
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A háziállatokat és
az embereket csak
antibiotikumok
használatával tarthatjuk
egészségesen.

Legjobb csak akkor
használni antibiotikumokat,
amikor abszolút szükséges.

Teljesen ellene vagyok az
antibiotikumok széles körű
használatának. Hosszú
távon több káruk van, mint
hasznuk.

S5 ábra — Ellentmondás-vonal

15
Ezt az aktivitást az Association for Citizenship Teachingből adaptálták a National Citizen Service Trust -tel
Az érdek-alapú perspektívák tanári bemutatása a háziállatok

resource/ncs-key-stage-3-curriculum-activities). Egy másik

antibiotikus kezelésével kapcsolatban (pl. a farmer, a

forrás, amelyik segíti a kiscsoportos vitákban az érvelést:

hivatal, az elhivatott kutató szempontjából) az aktivitások

https://www.pstt-cpd.org.uk/ext/cpd/argumentation/unit1.

kísérleti megközelítésével itt található: https://youtu.be/

php

kuGOJ7mXEFM.
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partnerségben (https://www.teachingcitizenship.org.uk/
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Érte

Ellene

Érte

Ellene

S6 ábra — Érvek mozgásban az osztályban

16
Zande, P.A.M. van der (2012). Beweegredeneren, een
werkvorm bij dilemma’s in de klas. Lásd még: https://elbd.
sites.uu.nl/2017/07/28/beweegredeneren-een-werkvorm-bijdilemmas-in-de-klas/
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Értékek tisztázása

Cselekvés

Amikor elkészült egy forgatókönyv egy témához,
a tanulók egy Mephamtól (2005) (17) adaptált
etikai mátrixot használhatnak, amely feltérképezi
a különböző érdekelt felek nézeteit három fő etikai
elv szerint. Ezek:

Az SSIBL aktivitások során eljön egy pont,
amikor az osztály, vagy a csoport egy vagy
több megoldásra jutva egy cselekvést vitat meg.
Hogy ez hogyan történik, az attól függ, hogy az
adott cselekvést csak egy csoport hajtja végre,
mondjuk négy-öt résztvevő; több csoport a téma
különböző aspektusain dolgozva; vagy az egész
osztály cselekszik. Még akkor is, ha a témát
csak egy csoport választja, az egész osztály
megvitathatja az elgondolásukat, hogy eldöntsék,
mit tegyenek. Az osztály minden tagját meg lehet
kérni, hogy javasoljon egy cselekvési irányt, és
betenni a gondolataikat tartalmazó cédulákat
egy dobozba. A tanár a döntéseket kategóriákba
sorolja (egyes elképzelések átfedhetnek). Majd
az osztályt kétfelé osztják (mondjuk kétszer 12
tanuló egy 24 tagú osztályban). (Ha páratlan
számú tanuló van, akkor az egyik tanuló mérheti
az időt, vagy másképpen segíthet). Ez után az
osztályteremben két koncentrikus körben székeket
helyezünk el, a belső körbe ülők kifelé néznek a
külső körben ülők felé.

•

•

•

Jóllét: Az érintett érdekelt fél érdekeinek
a tiszteletben tartását foglalja magában,
és azt, hogy a lehető legkisebb mértékben
sértsük az érdekeit.
Autonómia: az egyének azon jogainak
a tisztelete (akár emberekről, akár más
élőlényekről van szó), hogy az általuk
kívánt módon élhessék az életüket és
cselekedhessenek.
Korrektség: becsületes és korrekt módon
való cselekvés.

A mátrix celláiba a tanulók beírhatják az
álláspontjukat. Egy példa az S3 táblázatból véve,
az antibiotikumok használatáról háziállatokban.

Mepham, B. (2005). Bioethics. Oxford: Oxford University
Press.
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17

A tanár papírszeleteket oszt szét a belső körben
ülő tanulók között, amelyeken egy vagy két
lehetséges cselekvés található. Az egyik külső
körben ülő tanulóval, két perc időtartamban
megvitatják a lehetséges cselekvéseket. Ez után
a külső körben ülők egy székkel odébb ülnek.
A vita folytatódik más tanulókkal, három-öt
interakcióval, a rendelkezésre álló megoldások
számától függően. Majd az osztály összevegyül
és a tanulók beszámolnak arról, hogy melyik
cselekvéses megoldást részesítik előnyben.
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Tisztelet

Jóllét

Autonómia

Korrektség

Farmerek

Növeli a bevételüket
és javítja az
életkörülményeiket.

Maguk dönthetnek,
hogy milyen
körülmények között
adnak antibiotikumokat
a szarvasmarháiknak.

Korrekt módon tudják
árazni a termékeiket
a piacon, korrekt
törvények és gyakorlat
alapján.

Fogyasztók

Egészséges
háziállatokból kapnak
élelmet.

Választhatnak, hogy
melyik terméket veszik
meg.

Az egész népesség
számára rendelkezésre
álló élelemforrás.

Szarvasmarhák

Jog az egészséges
élethez és a szenvedés
minimalizálása.

Nem korlátozott a
természetes életmód, pl.
legelés, alvás.

Érző lényekként kezelik
őket: olyanokként,
akiknek jogaik vannak,
és nem csupán a
farmerek bevételeinek
a növelésére szolgáló
eszközként.

S3 táblázat — „Az antibiotikumok használata háziállatoknál” téma etikai mátrixa
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PARRISE (Promoting Attainment of Responsible
Research and Innovation in Science Education) project

