
A
z elsõ lépés a számítógépes tudomá-
nyokat oktató tanárok képzése. A kö-
vetkezõ a természettudományok és a

matematika oktatóinak képzése, aztán követ-
keznek a többi tantárgyakéi.

A természettudományos tárgyak oktatói
nem eléggé felkészültek arra, hogy az új
információs és kommunikációs technoló-
giákat a középiskolai képzésben alkalmaz-
zák. Az IKT fejlõdése rendkívül gyors. Van-
nak olyan kurzusok, melyek a számítógépen
alapuló oktatási módszert alkalmazzák az
egyetemeken és vannak olyan kurzusok is,
melyek a leendõ tanárokat készítik fel ezen
a területen. A jövõ tanárai számára azonban
nincs egységesen kidolgozott koncepció.

A természettudományokat oktató leendõ
tanárokat az egyetemi képzés során mind el-
méletben, mind a gyakorlatban meg kell is-
mertetni az IKT nyújtotta lehetõségekkel. Az
IKT ezen komplex megközelítése biztosít-
hatja az IKT integrálását a különbözõ tan-
tárgyak tanítási/tanulási folyamataiba. Arra
a következtetésre jutottunk, hogy a pusztán
elméleti megközelítés nem elegendõ ahhoz,
hogy az iskolai gyakorlatban azt alkalmaz-
zák.

Akomplex megközelítést az Ostravai Egye-
tem Természettudományi Kara dolgozta ki.
Táblázatunk azokat a lépéseket mutatja, ame-
lyekkel a nappali képzésben részt vevõ leen-
dõ tanárok, fõleg fizika- és kémiatanárok fel-
készítését, gyakorlati képzését biztosítjuk.

A leendõ tanárok felkészítésének módsze-
re egyforma minden természettudományos
tantárgy esetében. A kurzusokat ezért speciá-
lis laboratóriumokban tartjuk.

Fizikusok tartják a „Számítógép alapjai”
címû kurzust minden tantárgy esetén. A ha-
ladó kurzusokat olyan fizikus, kémikus spe-
cialisták tartják, akik jól ismerik az IKT-t.
Ezen specialisták és a számítógépes szakér-
tõk között folyamatos az együttmûködés.
A haladó kurzusok, melyeken valóban hasz-
nálják a számítógépet a kísérleteknél, a hall-
gatók számára nagyon fontosak, mégpedig
a következõ okokból:

– gyakorlatszerzés a kísérletekben, iga-
zi mérések, a méréseredmények értékelése
és adatmentés;

– számítógép használata az automata el-
lenõrzõ rendszerekben;

– számítógépbõl és annak perifériáiból
történõ adatszerzés, feldolgozás és model-
lezés.

Az ehhez szükséges technikai hátteret a
fizika, kémia és biológia tanszékek együtt-
mûködésével teremtettük meg. A mérésre,
ellenõrzésre és modellezésre használt rend-
szereket (például IP-Coach, ISES – Intelli-
gens iskolai kísérletezõ rendszer) használ-
juk a leendõ tanárok képzése során. A rend-
szerek, melyek magukban foglalják a fizi-
ka, kémia és biológia oktatást, Csehország-
ban az összes középiskola rendelkezésére
állnak. A számítógépeket guruló állványok-
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a természettudományos oktatásban
Csehországban elkészült az információs és kommunikációs

társadalommá (IKT) való átállás feltételeinek felmérése. Széles körű
eszmecseréket tartottak a társadalom minden rétegében. A jövendő
tanárok felkészítése fontos szerepet játszik, hiszen a tanárok és az
iskolák kulcsfontosságú szerepet játszanak az IKT kialakításában.

Azok a tanszékek, melyek 
a leendő tanárok képzésével foglalkoznak, különbözőféleképpen

oldották meg ezt a feladatot.



Az IKT elemei
1. A számítógép ismeretének alapjai = kommunikálás
a számítógéppel + a számítógép mint eszköz alkalma-
zása (alapvetõ felhasználói funkciók, szövegszerkesz-
tõ, táblázatkezelõ, Internet)
2. A számítógép mint segédeszköz a hallgatók számá-
ra
3. A számítógép mint ellenõrzõeszköz a hallgató ta-
nulási folyamatában

4. A számítógép mint információforrás a hallgató szá-
mára

5. Számítógéppel segített kísérletek

6. Számítógép használata az elõadásokon és szeminá-
riumokon
7. Az IKT felhasználási lehetõségeinek bemutatása a
középiskolákban oktatott természettudományos tár-
gyak (fizika, kémia, biológia) tanításában
8. A hallgatók kreativitásának fejlõdése a tanítási/ta-
nulási folyamat során és ennek eredményei a képzé-
si programban (IKT)

Gyakorlati megvalósítás
„A számítógép alapjai” – gyakorlati kurzus minden
hallgatónak

Laboratóriumi mérések, szemináriumok, dolgozatok
elkészítésében
Speciális tanító/tanuló programok használata egyéni
tanuláshoz (prezentációk, gyakorlás, tesztek, a hallga-
tó önellenõrzése)
Az elkészített anyagok elektronikus publikálása (ta-
nító/tanuló információk)
Az Internet-szolgáltatások használata (e-mail, FTP,
Telnet, Gopher, WWW)
Számítógép segítette kísérletek a laboratóriumi kur-
zusokon (fizika, kémia, biológia) a hallgatók számá-
ra
Számítógép segítette kísérletek – speciális kurzusok
a leendõ tanárok számára (fizika – „Középiskolás kí-
sérletek kurzusa”, kémia – „A kísérleti munka tech-
nikája”) – a kísérletek didaktikai elemeinek hangsú-
lyozásával
A számítógép használata prezentációkhoz, modellezés-
hez, szimulációkhoz
„Számítógép segítette tanítási/tanulási folyamat” el-
nevezésû kurzus (leendõ fizika-, kémia- és biológia-
tanárok számára)

Speciális munka elkészítése a „tanulmányi verseny”-
re (évente rendezzük csak leendõ tanárok számára)
A szakdolgozat

ra helyeztük, így az igényeknek megfelelõen
könnyen mozgathatók.

Az IKT területén a fejlõdés rendkívül
gyors, de meg kell próbálnunk lépést tarta-
ni vele. A tanárok ugyan kötelezõen elvégez-
nek egy informatikai kurzust, de sokan kö-
zülük nincsenek tisztában azokkal a lehetõ-
ségekkel, melyeket a számítógép kínál a ta-
nítási/tanulási folyamatban. Az oktatók kép-
zése mostanra megoldódott, és gyakorlati
kurzusokon azt is elsajátítják, hogy egy-
egy speciális esetben hogyan alkalmazzák a
számítógépet.
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