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A kutatásalapú tanulás/tanítás (Inquiry Based 
Science Education, IBSE) összehasonlító vizsgálata 

kémiaszakkörön 
 
A természettudományos oktatás a 21. században nagy kihívások előtt 
áll Magyarországon. A cél az ismeretalapú oktatás helyett egy 
kompetencialapú oktatás megszervezése, ahol a diákok a természet-
tudományos tárgyak tanulása során nem csak ismeretek sokaságát 
szerzik meg, hanem azokat felhasználni, alkalmazni is képesek lesznek 
(Havas, 2007). A természettudományos tárgyakat így befogadhatóvá, 
élvezhetővé és élményszerűvé tehetjük a diákok nagyobb részénél 
(Csapó, 1999). Valamint a PISA mérések természettudományos kom-
petenciákra vonatkozó eredményeiből levont következtetések is 
orvosolhatóak lennének új tanítási-tanulási módszerek bevonásával 
(Balázsi, Ostorics, Szalay, Szepesi, & Vadász, 2013). 
Az előbb megfogalmazott céloknak és követelményeknek a konstruk-
tivista pedagógia részét képező induktív módszerek tehetnek eleget 
(Spronken-Smith, 2008). E módszerek közül a természettudományok 
terén a kutatásalapú tanulás (Inquiry Based Science Education, IBSE) 
rendelkezik a legnagyobb nemzetközi szakirodalommal (Riga, 
Winterbottom, Harris, & Newby, 2017). 
Az IBSE módszer – amint az 1. ábra is mutatja – gyökeresen megvál-
toztatja a tanóra menetét, a tanár szerepét és a tudásszerzés 
folyamatát (Kessler & Galvan, 2007). Ezt csak tovább színesíti az IBSE 
négy szintje: a megerősítő kutatás, a strukturált kutatás, az irányított 
kutatás, majd a nyitott kutatás. Ezek a szintek a diákok kísérletezé-
sének teljes irányításától a kísérletezés teljes szabadságáig változtatják 
a tapasztalva tanulás menetét (Bell, 2008; Colburn, 2000). Ennek a 
gyökeres átrendezésnek és eltérő vezéreltségnek az eredményeként 
oktatáskutatók és pszichológusok az elmúlt 20 évben heves vitákat 
folytattak a módszer alkalmazhatóságáról és hatékonyságáról 
(Kirschner, Sweller, & Clark, 2006). A módszert ugyan több nemzetközi 
szervezet is felkarolta (National Research Council, 1996) és a hazai 
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szakmódszertani kutatás is aktívan foglalkozik vele, de a hosszabb 
időintervallumot felölelő vizsgálatok még mindig hiányoznak a 
szakirodalomból (Szalay, 2016; Szalay & Tóth, 2016). 
 

 
1. ábra. AZ IBSE módszerrel tervezett óra fő lépései 

 
Munkánk célja ezért az volt, hogy (i) kidolgozzunk, egy hosszabb 
időintervallumot (3 hónap, 6 foglalkozás) felölelő összehasonlító 
feladatlapcsomagot, ami segítségével összehasonlítható az IBSE 
módszertannal és a hagyományos módszertannal végzett szakköri 
foglalkozások hatékonysága. (ii) A szakköri foglalkozásokat elvégezzük 
a kontrollcsoporttal és a kísérleti csoporttal, valamint (iii) előteszt és 
utóteszt segítségével összehasonlítsuk a két csoport teljesítményét. 

Szakköri feladatlapok kidolgozása 

A hagyományos feladatlapok kidolgozásához a magyar szakirodalom-
ban található demonstrációs és tanulói kísérleteket tartalmazó szak-
könyveket használtuk fel (Rózsahegyi & Wajand, 1998, 1999). E 
könyvek receptúráit felhasználva készítettük el a hagyományos 
feladatlapokat. Fontos szempont volt, hogy a feladatlapok segítségével 
megvalósuljon a tanult fogalmak elmélyítése és a tanulók absztrakciós 
képességének fejlesztése. A jól strukturált, tagolt, figyelmet irányító 
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feladatok segítségével ismerjék meg a kontrollcsoport tanulói a 
rendezett, könnyen követhető kísérletes munkát. Irányító kérdések 
segítségével különítsék el és gyűjtsék össze a kísérletek megfigyeléseit, 
majd a magyarázatait. A feladatok nehézségében a fokozatosság elvét 
tartottuk szem előtt, így a feladatok egy foglalkozáson belül és a 
foglalkozások között is egyre összetettebbé váltak. Az elvégzendő 
kísérletek kiválasztásánál szempontként szerepelt még, hogy a 
feladatok megoldásánál szükség legyen párban elvégzett munkára. A 
továbbiakban ezeket a feladatlapokat a kontrollcsoport foglalkozásain 
alkalmaztuk. 
Az IBSE elemeket tartalmazó feladatlapok kidolgozása a nemzetközi 
szakirodalomban található követelmények alapján történt. A kísérleti 
hatás vizsgálhatósága miatt az alapkoncepciót mindig a hagyományos 
feladatlapok témái adták, és ezeket fejlesztettük tovább. A 
feladatlapokban megvalósítottuk a strukturált kutatásból való 
átvezetést az irányított kutatásba. A hagyományos módszertannal 
készült gondolatébresztő feladatokat követően fokozatosan egyre 
nehezebb kísérletek megtervezését iktattuk be. Ezzel összefüggésben 
pedig folyamatosan csökkentettük a megfigyelések és a magyarázatok 
értelmezését segítő kérdéseket, miközben megjelentek a saját mérési 
adatok alkalmazását célzó feladatok. Az így elkészült feladatlapokat a 
kísérleti csoport foglalkozásain alkalmaztuk. 

Szakköri program 

A szakköri program a tanév második harmadában indult 9. évfolyamos 
diákokkal. A foglalkozások minden esetben az adott téma tanórai 
tárgyalását követték. A bevezető foglalkozás után előteszt segítségével 
két azonos teljesítmény-eloszlású csoportot hoztunk létre. A kísérleti 
és kontrollcsoport foglalkozásai a csoportbontást követően külön 
időpontban valósultak meg. A foglalkozások 45 percesek voltak, a 
diákok párokban dolgoztak. A foglalkozásokat a következő tematika 
szerint valósítottuk meg: 
 
 
 
 



 DOI:10.24360/KOKEL.2017.4.341                                                                                 357 

1. táblázat A kidolgozott szakköri program tematikája 

 Foglalkozás címe (IBSE szint) 

Bevezető 
foglalkozás: 

Laboratóriumi eszközökkel és a laboratóriumi 
tevékenységekkel való ismerkedés. 
Balesetvédelmi oktatás 

Előteszt  

1. foglalkozás: Háztartásunk kémiája (irányított kutatás) 

2. foglalkozás: A csapvízben előforduló ionok meghatározása 
(irányított kutatás) 

3. foglalkozás: Oldhatóság hőmérsékletfüggése (irányított 
kutatás) 

4. foglalkozás: Oldódás energiaviszonyai (irányított kutatás) 

Utóteszt  

5. foglalkozás: Kristályrácstípusok jellemzői (irányított kutatás) 

6. foglalkozás: Egyensúlyi reakciók vizsgálata (irányított kutatás) 
 
Előteszt és utóteszt 

Az előteszt kitöltése a bevezető foglalkozást követően történt meg, 12 
tanuló töltötte ki, 5 lány és 7 fiú. Az előteszt segítségével a tanulók 
elméleti ismereteinek felmérése mellett, a kísérlettervező készségüket 
mértük fel. A tesztben 56 elem mérte a tanulók meglévő tárgyi tudását, 
27 elem a kísérlettervező készségüket. Az előteszt adatainak 
statisztikai analízisét (Kolmogorov–Smirnov-próba, független minták t-
próbája) követően két azonos teljesítményeloszlású csoportot 
alakítottunk ki (p = 0,816): a kontrollcsoportot (hagyományos 
módszertannal dolgozó csoport, n = 6) és a kísérleti csoportot (IBSE 
módszertannal dolgozó csoport, n = 6).  
Az utótesztet a tanulók a negyedik szakköri foglalkozást követően 
töltötték ki. A feladatlap a foglalkozásokon elsajátított ismeretanyaggal 
kapcsolatos elméleti kérdéseket tartalmazott, illetve ismételten a 
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tanulók kísérlettervező készségét vizsgálta. A tesztben 56 elem mérte a 
tanulók tárgyi tudását és 32 elem a kísérlettervező készségüket. 
Mindkét feladatlap kitöltésére 60 perc állt rendelkezésre, számológép 
és periódusos rendszer használta engedélyezett volt. Az adatok 
statisztikai analízisét független minták t-próbájával végeztük el. 

Teszteredmények 

Az utóteszt-eredmények értékelését a Hake-féle g-érték segítségével 
végeztük el (Hake, 1998). Szignifikáns különbség egyik esetben sem 
volt megfigyelhető a kontroll és kísérleti csoport között, ami a nagy 
szórások és a kis elemszámok miatt adódhatott. Az átlagokat vizsgálva 
a teljes teszt eredményében nem volt különbség. Ha külön vizsgáltuk 
az elméleti részt, akkor a kontrollcsoport jobb eredményt ért el, mint a 
kísérleti csoport. A kísérlettervező rész esetén viszont fordított a 
helyzet a kísérleti csoport átlagosan jobb eredményt ért el, mint a 
kontrollcsoport. 
Ezek alapján azzal a feltételezéssel élhetünk, hogy a hagyományos 
módszertannal készült feladatlapok segítségével (ahol a foglalkozások 
az állandóan jelenlévő receptúrák miatt gördülékenyebbek voltak) az 
elméleti anyag elsajátítása jobban megvalósult. Ezzel szemben a 
kísérleti csoport esetén (a folyamatos kísérlettervezési feladatok 
miatt) a diákok kísérlettervező készsége jobban fejlődött, de az 
elméleti anyag elsajátításának mértéke elmaradt a kontrollcsoportban 
tapasztalthoz képest. 
A kísérleti csoport esetén fontos megfigyelni, hogy a kontrollcsoport 
eredményeihez képest nagyobb a szórás mindegyik vizsgált változó 
mentén. Ez arra enged következetni, hogy a módszer az egyéni 
különbségeket felerősíti, a diákok egy része a feladatlapok segítségével 
jobban elsajátítja a kísérlettervezést és ezzel párhuzamban az elméleti 
anyagot, míg más tanulók az IBSE módszertan alkalmazása esetén 
elmaradnak ebben a fejlődésben. 
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2. ábra Az előteszt és utóteszt eredményeinek összehasonlítása a Hake-féle g-

érték segítségével. 
 

A gyakorlati megvalósítás tapasztalatai, reflexió 

A szakköri foglalkozások mindenképpen hasznosak és támogatandóak. 
Fontos viszont, hogy ezekből a foglalkozásokból, a tanuló a legtöbb 
tudást nyerhesse, így ezzel mi pedagógusok is maximálisan 
kihasználjuk ezt a „plusz egy órát”. A tapasztalatok alapján ebben ad 
nekünk segítséget az IBSE módszerrel tervezett foglalkozás és 
feladatlap. 
A folyamatos, hetenként megtartott szakkörök segítségével a diákok 
kísérlettervező készsége jól fejlődött, hétről hétre egyre bonyolultabb 
feladatok elvégzésére nyílt lehetőség, így a kezdeti, egyszerűbb 
problémákhoz tervezett kísérletektől eljutottunk a bonyolultabb 
problémákhoz, hipotézisekhez tartozó kísérletekig. A tanulók több 
gondolkodási, problémamegoldási sémával találkoztak, amiket 
helyesen tudtak alkalmazni is. Ezekkel a gyakorlatokkal az elméleti 
tudás gyakorlati alkalmazását erősítettük, ilyen módon a diákok az 
elméleti órákon megszerzett tudás felhasználását, felhasználhatóságát 
tapasztalták meg. 
A szakköri foglalkozások szorosan kapcsolódtak a tanítási órákon 
elhangzott anyaghoz, így új elméleti anyag bevezetésére és 
tárgyalására nem volt szükség. Ez lehetőséget adott arra, hogy a 
szakköri foglalkozások során a gyakorlati részt hangsúlyozzuk, a 
diákok megfigyelő készségeit fejlesszük, amit nagymértékben segített 
az IBSE módszer. Emellett a módszer segítségével, sokkal alaposabb 
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volt a diákok manuális készségeinek fejlesztése. Az eszközök és 
vegyszerek puszta használatán túl a diákok a kísérlettervezés során 
átgondolták az adott eszköz és vegyszer hatékony kísérleti 
felhasználását is, illetve figyelembe vették, hogy csak a rendelkezésre 
álló eszközökkel és vegyszerekkel végezhető el a kísérlet. 
Az IBSE feladatlapokban a kísérlettervezésen keresztül fejlesztjük a 
diákok természettudományos gondolkodását. Ezt jól mutatja, hogy a 
foglalkozásokon a kísérleti csoportban nagyobb arányban voltak a 
kísérlettervező feladatokra adott jó válaszok. Ez kiemelten azoknak a 
kérdéseknek az esetében volt megfigyelhető, ahol az ismeretek 
szintézisére volt szükség. 
Az IBSE módszertannal megvalósított foglalkozások összességében 
aktívabbak voltak, a tanulók több kérdést tettek fel, a feladatokat 
többször olvasták el, a kísérlethez használható eszközöket, anyagokat 
nagyobb érdeklődéssel kutatták a tálcákon. A kísérletes munka is 
pezsgőbb volt, a diákok türelmetlenül várták az eredményeket. 
Az előteszt értékelését követően egyértelmű tapasztalat volt, hogy a 
diákok kísérlettervező készsége fejlesztésre szorul. Ezt szintén 
nagyban segítette az IBSE módszertan. Itt érdemes leszögezni, hogy 
ezeknek a készségeknek a fejlesztése azért fontos, mert gondolkodási 
sémákat tanítunk vele a diákoknak. Ezekkel a sémákkal a 
későbbiekben a diákok tudományos igényű vizsgálati módszert tudnak 
kidolgozni egy általuk észlelt problémához. Ilyen módon az IBSE 
lényegében az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kompetenciák kialakítását is erősíti. 
A munkához kapcsolódóan fontos kiemelni, hogy a szakköri 
foglalkozásokhoz megfelelő eszköz- és vegyszerparkra van szükség, 
emellett főleg az IBSE feladatlapok használata esetén fontos, hogy a 
párok előtt minden vegyszer és eszköz megtalálható legyen, ezzel is 
segítve kísérlettervezésüket. Ennek hiányában a kísérlettervezés 
megtorpan, a diákok az eszközök hiányában elakadnak a tervezésben. 
Az IBSE feladatlapok alkalmazásával a tanár szerepe is megváltozik, a 
foglalkozások során ritkábban terelődik rá a figyelem, kevesebb 
alkalommal jelenik meg, mint kizárólagos tudásforrás. Ha a figyelem 
ráterelődik, abban az esetben is csak orientálja a tanulókat, hogyan 
folytassák a munkát, majd ismét a háttérbe vonul és figyeli a tanulók 
előrehaladását. 
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Összefoglalás 
Egy új módszertan szerint végzett tanítás hatásának vizsgálatára és a 
hagyományos módszertannal való összehasonlítására a legjobb mód-
szer egy randomizált kísérlet, amit PPC (pretest-posttest-control) kí-
sérleti elrendezéssel párosítunk (Csíkos, 2012). Ezzel a kísérleti 
felállással az alapsokaságból azonos teljesítményeloszlású kísérleti és 
kontrollcsoportot hozhatunk létre. Ilyen esetben, ha az előteszt és az 
utóteszt között különbséget tapasztalunk, azt legnagyobb valószínű-
séggel a kísérleti hatás okozta. 
Az előteszt és utóteszt eredményei alapján a kontrollcsoport jobban 
elsajátította a gyakorlatok során megismert elméleti anyagot, de a 
kísérlettervezésben elmaradt a kísérleti csoporthoz képest. Az órai 
tapasztalatok alapján elmondható, hogy a tanulók sokkal aktívabb 
tevékenységet végeztek az IBSE feladatmegoldás során. A feladatokat 
több nézőpontból is átgondolták, a magyarázatok megalkotása is 
önállóbban történt a kontroll csoporthoz képest. 
Az IBSE módszertannal megvalósított folyamatos szakköri foglalko-
zások mindenképpen támogatandóak, segítségükkel a foglalkozások 
sokkal tevékenyebbek, a szakköri „plusz egy órát” jobban kihasznál-
hatjuk. Emellett az IBSE olyan gondolkodási folyamatokat is megmoz-
gat, amit a hagyományos módszertannal készült feladatlapok nem 
tudnak a felszínre hozni. 

Kitekintés 

Az itt bemutatott, valamint a szakirodalomban szereplő hasonló 
vizsgálatok a természettudományos tárgyak szakmódszertanának 
szempontjából igen fontosak és értékesek. Ezek a vizsgálatok segítenek 
annak eldöntésében, hogy egy ilyen vitatott módszertan alkalmazá-
sának van-e létjogosultsága. Az is egyértelműen látszik, hogy e 
vizsgálatok az itt bemutatott tapasztalatok alapján kiegészítésre 
szorulnak, hogy szilárd alapokat adjanak az IBSE módszer 
felhasználhatóságáról. Ennek megfelelően az elkövetkező vizsgálatok-
nál mindig nagy elemszámmal (n>100) kell a kidolgozott programot 
elvégezni, hogy statisztikailag értékelhető eredményekhez jussunk. 
Emellett a tanulók előzetes és utólagos tudásának felmérésén túl ki kell 
térni a gondolkodási sémák vizsgálatára, a diákok kémia tantárgy iránti 
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hozzáállásának vizsgálatára, valamint a tanulási szokások vizsgálatára, 
hogy egy komplex képet kapjunk a tanításról/tanulásról/tudásról. 
Ezeknek a megfontolásoknak a figyelembevételével és alkalmazásával 
az elkövetkező kutatásokkal árnyaltabb és alaposabb képet kaphatunk 
az IBSE módszer alkalmazásának létjogosultságáról. 
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