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Bevezetés 
 

A téma – a képesség-, készségfejlesztés gyakorlati nehézségei, valamint a természettudományos 
tárgyak tanítása során felmerülő eredményesség – napi aktualitás a közoktatás jelenlegi 
szakaszában. Tanulmányok figyelmeztetnek, hogy visszaesett a fiatalok érdeklődése a 
matematika, de elsősorban a kulcsfontosságú természettudományok – biológia, fizika, kémia – 
iránt, de a földrajz esetében sincs ez másként. Bár a helyzet megváltoztatása érdekében 
hazánkban több elképzelés, projekt – pl. a Széchenyi terv keretén belüli „TÁMOP”-3.1.3-10/1 
KMR pályázat a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítására törekszik a közoktatásban – megvalósítása folyamatban van, a gyakorlatban 
egyelőre nehezen tapinthatók a változások.1 

A közoktatás természettudományos tantárgyi területén kialakult helyzet rendkívül összetett. 
„Természettudományos oktatásunk számos problémával küzd: hiányosság mutatkozik a 
természettudományos ismeretek alkalmazásában, a mindennapi élet természettudományos 
problémáinak megoldásában. Folyamatosan csökken a tanulók természettudományok iránti 
motivációja, a természettudományos tantárgyak népszerűsége: a diákok egyre inkább elfordulnak 
a természettudományos pályáktól…” (Nagy Lászlóné, 2010. 31. ). A népesség egészére nézve 
egy olyan társadalomban, ahol egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a természettudományos 
tudás és a technika felhasználására, a mindennapi élethez szükséges alapkészségek 
megszerzésétől nem tekinthetünk el a szélesebb néprétegek esetében sem. S amennyiben e 
területen nem kerül sor a mostaninál hatékonyabb fellépésre, Európa és ezen belül Magyarország 
hagyományos kapacitása a természettudományos és technikai innováció területén valószínűleg 
mérséklődik majd.  

A természettudományok oktatásának közoktatási nehézségeit számtalan nemzetközi és hazai 
kutatás vizsgálja. A legszámosabb a matematikaoktatás eredményeivel és nehézségeivel 
foglalkozik (Csíkos, 2013, Somfai, 2006). Természetesen ennél kevesebb munka öleli fel a 
szűkebb értelemben vett természettudományok, – biológia, fizika, kémia – tanításának 
problémakörét (B. Németh, 2013.; Korom, 2013.; Molnár, 2013). S még vékonyabb a belőle 
vágott szelet, amint a témát a középiskolai földrajzoktatás megismerésére szűkítjük (M. Császár, 
2004; Farsang, 2011; Makádi, 2005, 2006; Pajtókné, 2005; Ütőné, 2008). Kevesebb tudományos 
írás jelenik meg itthon és külföldön. Szigetszerű jelenségekkel, adott időben egy-egy lényeges 
oktatási problémát – tanítási – tanulási módszer (Gyenes, 2001, 2005), kétszintű érettségi vizsga 
(Ütőné, 2008) -, mérés (Gyenes, 2005; Szabó-Vízy, 2007) – érint a földrajzoktatás körülményeit 
feltáró publikációk többsége. A címben megnevezett probléma – a földrajzi képesség-, 
készségfejlesztés eredményessége a középiskolában – sem itthon, sem külhonban nem tartozik a 
leggyakrabban vizsgált témakörök közé. E jelenség oka az lehet, hogy a földrajztanítás 
tulajdonképpen „kilóg” a közoktatás-politika érdeklődésének, de a természettudományos 
tudáskánon főáramából is. Ugyanakkor a földrajznak az utóbbi időben egyre erősebb hangot 
kapott társadalomtudományi vonulata – általános gazdasági fogalmak, demográfia, pénzvilág, 

                                                           
1 TÁMOP (Társadalom Megújulás Operatív Program) 
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stb. –, mely fogalomkör elsősorban a történelemmel, állampolgári ismeretekkel, 
közgazdaságtannal és szociológiával kapcsolja össze a geográfiát. Az utóbbi tíz-tizenöt évben 
vált erőteljesebbé ez a jelenség, a tantárgy keretein belül oktatott ismeretanyag társadalmi 
jelentőségének növekedése kapcsán. A szakemberek esetében az is tudatosult, – hogy a földrajz 
mindig is egyedi szerepet töltött be a közoktatás rendszerében, hiszen a térbeli tájékozódás 
egyedi csatornája – a matematika – geometria –, valamint a rajz és műalkotások elemzése 
tantárgy mellett – az iskolai oktatás keretein belül. Ám az is felmerül, hogy a digitális és virtuális 
világ rohamos terjedésével akár veszélybe is kerülhet közoktatásbeli létének lényege. A diákok 
egyre inkább elszakadnak a természettől, a virtuális világ jóval erőteljesebb szerepet játszik 
életükben. Így a földrajztanítás során – sokkal inkább, mint eddig bármikor – szem előtt kell 
tartanunk a tantárgy meghatározó képesség-, készségfejlesztő jellemvonásait, hogy 
megvalósíthassuk tanításának céljait. Gyakorlati tapasztalataim és szakirodalmi tájékozódásom 
ebben erősít meg. 

A fent említett szakmai érvek mellett személyes érdeklődésem is a földrajztanításon belüli 
képesség-, készségfejlesztési nehézségek vizsgálatához vezetett. A középiskolai 
földrajzoktatásban a hetvenes évek második fele óta tevékenykedem. Szaktanárként (1976-), 
munkaközösség – vezetőként (1978-), de vezetőtanárként (1983-) és szaktanácsadóként (2005-) 
is törekedtem e közoktatási szeglet folyamatos jobbítására. A megnevezett téma számomra a 
szakma lényegét fejezi ki, melyet fejlődése érdekében célszerű összefoglalni. Annál is inkább, 
mert a középiskolai földrajzoktatás valódi gyakorlati oldala csak sok évtizedes munka 
eredményeként rajzolódik ki a pedagógus előtt, és az életút végén már kevesen vállalkoznak 
hétköznapi tanítási tapasztalataik írásbeli összefoglalására. A földrajztanításban eltöltött 
évtizedek tapasztalatai a kutatás irányába ösztökéltek, hogy válaszolni tudjak a szakma 
gyakorlati oldalán felmerülő problématerületekre. 

 

 

1. A kutatás jellemzői 
 

1.1.  A kutatás problémái 
 

Egészen közelről akkor találkoztam a témával, amikor a Fővárosi Pedagógiai Intézetben - 
később Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet - a 
szakfelügyelet működése helyett elkezdődött a tantervet támogató szaktárgyi szaktanácsadás 
(2005), melyben személyesen is feladatot kaptam: feladatírás, versenyszervezés, 
tanártovábbképzés, iskolai szaktárgyi szaktanácsadás, mérés-értékelés stb. Kézenfekvő tehát 
számomra a legutóbbi évek (2005-2012.) „Földünk és környezetünk” szaktanácsadói 
látogatásainak, jegyzőkönyvi adatfelvételi empirikus adataival megtámogatott időszakát 
behatóan kutatni. E munka során erősödött bennem, hogy érdemes tantárgyunkat a tanterv által 
szabályozott képesség-, készségfejlesztés tükrében megvizsgálni, eredményességét és problémáit 
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megvilágítani. Ilyen megközelítésű vizsgálat nem készült mostanában a földrajz esetében. A 
2003-ban hazánkban bevezetett Nat, – a kompetencia alapú oktatás vezérelte képesség-, 
készségfejlesztés – ugyanis óriási visszhangot váltott ki nem csak a pedagógusok, de az egész 
társadalom körében. Pozitív és negatív értékelések kereszttüzében állt. A természettudományos 
közoktatás gyakorlatában leggyakrabban sarkított formában került elő a problémafelvetés, hogy 
tényanyagot oktassunk, vagy kompetenciát fejlesszünk az egyes természettudományos 
tantárgyakra eső amúgy is szűkössé vált időkeretben? Kiemelt helyre kerül a felmerülő 
problémák között, a „tartalomba ágyazott képességfejlesztés” kérdésköre is. Kissé 
leegyszerűsítve ezek a sarkított kérdésfeltevések arra a helyzetre hívják fel a figyelmet, hogy 
milyen gyorsan kerülnek át a neveléstudományi (elméleti, gyakorlati), illetve 
földrajzmódszertani elméleti felvetések a tanítás gyakorlatába. Ez felveti a 2003-as Nat 
implementációjának problémáját és azt a megközelítést, hogy a képesség-, készségfejlesztést 
érdemes a tanóra felől szemlélni. Munkámból adódóan lehetőségem nyílt a tanórai 
szaktanácsadói jegyzőkönyveket elemezni és értelmezni. Úgy véltem, a tanóra felőli 
megközelítéssel eljuthatok olyan elméleti és gyakorlati következtetésekig, amelyek 
hasznosíthatóak a gyakorlati munkában.  

Úgy vélem, hogy eredményeket a képesség-, készségfejlesztésében csak a megváltozott tanórai 
gyakorlattól, – a tanítás – tanulás megváltozott szemléletétől – remélhet a szakma. A TIMSS, 
PISA, s a hazai kompetencia – mérések is azt sugallják, hogy a földrajz kevésbé hangsúlyos 
tantervi jelenléte ellenére – számot vetve témáinak egyediségével: a földi tér és a világegyetem, a 
földtörténeti idő, kapcsolatrendszerek a földi térben és időben, – sajátos szerepet tölt be az 
általános természettudományos közoktatási gyakorlatban. A neveléstudomány ma irányt mutató 
legjellegzetesebb fejlesztési megközelítéseinek szempontjait hordozza, így például a 
gondolkodás fejlesztését, problémamegoldást, modellalkotást, stb. A nemzetközi és hazai 
elméleti és gyakorlati trendek megismeréséből megfogalmazható, hogy kutatási eredményei 
feltehetően felhasználhatók lesznek a tanulás tanítása kutatásában, ill. fejlesztésében, valamint a 
földrajzmódszertan tanítása és gyakorlati alkalmazása területén is. 

A hazai és nemzetközi mérési eredményeket tervezem összehasonlítani a földrajzoktatás 
gyakorlatában megjelenő képesség-, készségfejlesztés problémáival. Mely területen vagyunk 
erősebbek és gyengébbek? Mit jelent az „alkalmazás” felé haladó, – a PISA óta különösen 
felértékelődő – gyakorlati kompetenciákat középpontba helyező természettudományos oktatás. 

Számos problémát jelentett a 2003-ban bevezetett Nat implementációja, gyakorlati 
megvalósítása, melyről kevés információnk van. Ezek nélkül nemigen lehet növelni az oktatás 
hatékonyságát, tehát kutatásom ehhez a problémakörhöz is kapcsolódik. 
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1.2. A kutatás célja 
 

A földrajzoktatás területén kirajzolódó fent megnevezett problématerület – bár közoktatási 
„főáramot” nem érint – de a vizsgálódásból körvonalazódik a természettudományok tanulás – 
tanítási folyamatának néhány fontos sajátossága, valamint nehézsége.2  

Munkámban elméleti és empirikus kutatások alapján tekintem át a jelenlegi földrajzoktatás 
problémáit, különös tekintettel a tanórai képesség-, készségfejlesztés sajátosságaira. 
Kutatásommal egyszerre próbálom a természettudományos, benne a földrajzi képesség-, 
készségfejlesztés nemzetközi és hazai kutatási eredményeit a szakmai közösséggel tudatosítani, 
ill. saját kutatási eredményeimmel hozzájárulni a középiskolai földrajzi képesség-, 
készségfejlesztési sajátos problémáinak megismeréséhez, megismertetéséhez, valamint 
jelentésének elmélyítéséhez és megértéséhez. Mindezt integrálásra törekvő megközelítésben 
teszem, hogy összekapcsolhatóvá váljanak a nemzetközi vizsgálatok, a hazai 
kompetenciamérések, valamint a hazai földrajzoktatás gyakorlatában megjelenő képesség-, 
készségfejlesztés sajátosságai és problémái. 

A fentiek alapján kutatásom céljai a következők voltak: 

1. A mai földrajzoktatás sajátosságainak és problémáinak feltárása. 
2. A földrajzoktatás eredményességét jelentő hazai és nemzetközi empirikus kutatások 

tanulságainak összegzése a képesség-, készségfejlesztés szempontjából. 
3. Vizsgálni a magyar földrajzoktatás képesség-, készségfejlesztésben mutatott 

eredményességét, illetve nehézségeit, fókuszban a tanítási órákkal. 
4. Az elméleti és empirikus kutatások alapján összegezni a képesség-, készségfejlesztő 

földrajzoktatással kapcsolatos kihívásokat és lehetséges válaszokat. 
 

 

1.3.  A kutatás stratégiája, módszerei és mintája 
 

A kutatás során induktív és deduktív megismerési stratégiát is egyaránt alkalmaztam, 
amelyekben kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtések és elemzések egyaránt megjelentek. A 
deduktív megközelítés során a nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintésével kíséreltem meg 
feltárni a középiskolai földrajzi képesség-, készségfejlesztés problémáit. Ezekben az 
áttekintésekben törekedtem a neveléstudomány és a földrajzmódszertan közös metszéspontjait és 
következtetéseit a középiskolai gyakorlat számára is megfogalmazni. Hasonló módon 
tekintettem a témámhoz közel álló természettudományos területek – matematika és a szűken 
értelmezett természettudományos tantárgyak biológia, fizika, kémia – felhalmozott hazai és 
nemzetközi tapasztalatainak elemzésére, hiszen úgy vélem, hogy ebből az irányból is lesz 
lehetőségem a földrajzoktatás sajátosságaira, illetve problémáira, kihívásaira rátalálni. 

                                                           
2 a „főáram” alatt érti a szakma, hogy a földrajzot most éppen nem sorolják a szorosan vett természettudományos 
tantárgyakhoz (biológia, fizika, kémia) hazánkban. 
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A nemzetközi főként természettudományos empirikus vizsgálatok – TIMSS, PISA – 
másodelemzésével a témámhoz tágan tartozó területek összefüggéseit próbáltam megragadni, 
hiszen a szövegértés, a matematikai és a természettudományos képességek és készségek 
vizsgálata minden középiskolai tantárgy oktatásában benne foglaltatnak. Ennek okán ezek 
befolyásolják a földrajzoktatás eredményességét is. E logikához kapcsolódóan elemeztem a hazai 
kompetencia vizsgálatokat és azokat az egyedi kutatásokat, amelyek információkat adtak a mai 
hazai földrajzoktatás képesség-, készségfejlesztő tevékenységéről, eredményességéről. 

A földrajzoktatással kapcsolatos elvárásokat a 2003-as Nemzeti alaptanterv 
dokumentumelemzésén keresztül tártam fel. Azért került sor a 2003-as Nat elemzésére, mert ez 
az oktatáspolitikai dokumentum volt érvényben az általam vizsgált földrajz órák (2005-2012.) 
idején. 

A földrajzoktatásban érvényesülő képességfejlesztés sajátosságait, ahogy már fent jeleztem, a 
szaktanácsadói tevékenységhez kapcsolódó óralátogatási jegyzőkönyvek elemzésével oldottam 
meg. A kvalitatív adatgyűjtést kvantitatív és kvalitatív feldolgozás követte, mellyel a jelenlegi 
földrajztanítás területén mutatkozó pillanatnyi helyzetet, egy időszak pedagógiai valóságát idézi 
fel (Falus, 2004. 20). 

A következőkben röviden tekintsük át, hogy az egyes kutatási célok mentén milyen kutatási 
módszerek alkalmazására kerül sor! 

 
1. A mai földrajzoktatás sajátosságainak és problémáinak feltárása: 

szakirodalom és dokumentumelemzés 
2. A földrajzoktatás eredményességét jelentő hazai és nemzetközi empirikus kutatások 

tanulságainak összegzése a képességfejlesztés szempontjából 
 empirikus vizsgálatok másodelemzése 

3.  A magyar földrajzoktatás képességfejlesztésben mutatott eredményessége 
tanítási órákról készült 220 jegyzőkönyv kvalitatív és kvantitatív elemzése. (A 

természettudományos tanórakutatás, a részben strukturált megfigyelés és a 
dokumentumelemzés kombinációjaként kezelhető kutatási módszer.) 

4. Az elméleti és az empirikus kutatások alapján összegezni a képesség-, készségfejlesztő 
földrajzoktatással kapcsolatos kihívásokat és lehetséges válaszokat és megoldásmódokat. 

szakirodalom elemzése és empirikus kutatási eredmények összegző értelmezése. 
 

Az empirikus másodelemzéseknél, alapvetően országosan reprezentatív mintákon alapultak az 
elemzések és értelmezések. A szaktanácsadói jegyzőkönyveknél nem volt reprezentatív a minta 
(Falus, 2004, 25.), tudniillik hozzáférési alapú mintavételre volt lehetőségem.  

Módszerválasztásaim során a társadalomtudományokban megjelenő pozitivista, kvantitatív 
(Bertalan, 2006), oknyomozó vizsgálódások helyett a kvalitatív módszerek (Szabolcs, 2001, 9.) 
és módszer-együttesek (Szokolszky, 2004) alkalmazását részesítettem előnyben. Ugyanakkor 
szem előtt tartottam, hogy a nemzetközi és hazai szakirodalom már nem tartja mereven 
szétválaszthatónak a pozitivista és az értelmező kutatás logikáját. Sok esetben erőltetettnek érzi a 
kvalitatív-kvantitatív megközelítést, és a mérhetőségre vonatkozóan is utalnak a köztük lévő 
átjárhatóságra (Nahalka, 2001.; Schmidt-Wulffen, 2008, 78; Neeb Kerstin, 2009, 11-21.). Úgy 
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vélem, hogy ez a kombinált (mixed) kutatási stratégia és módszer, illetve megközelítés segítheti 
a legeredményesebben a földrajzi képesség-, készségfejlesztés nehézségeinek feltárását, így 
kerülhet a földrajzórán zajló szóbeli képesség-, készségfejlesztés a valódi „terepkutatás” 
középpontjába.  

Munkámban a hangsúly a feltáráson, a bemutatáson, a földrajzórán zajló „jelenségek felfejtésén” 
(Szabolcs, 2001, 21.) van. Az empirikus elemzés szemlélete gyakorlati oktatási tapasztalatokon 
nyugvó és erőteljesen reflektív Munkám érvényességét illetően az un. „trianguláció” (Golnhofer, 
2001; Szokolszky, 2004, 528.) elvének szem előtt tartásával készült. Feltáró kutatásomban a 
képesség-, készségfejlesztéssel kapcsolatos adatok több forrásból (lásd másodelemzések, és 
dokumentumelemzések) való begyűjtésével próbáltam biztosítani. 

 

 

2. A kutatás helye a tudományok rendszerében 
 

Egy Neveléstudományi Doktori Iskola keretében végzett kutatás esetében joggal keressük a 
kutatás, a téma helyét az általános kutatások rendszerében.  

 

1. ábra A földrajzmódszertan helye (Rinschede, 2007, 18.) 

Az általam vizsgált probléma az interdiszciplinák határvidékén található. A fellelhető 
szakirodalomban a földrajzmódszertan helyét a legbehatóbban a német nyelvterületen működő 
metodikusok vizsgálják (lásd 1. ábra). Az 1. ábrán megjelenített álláspontból tekintek a 
földrajzmódszertanra, mely így gyakorlati oldalról elfogadhatóan behatárolhatóvá válik. Látható, 
hogy kutatásom rajzolata az általános didaktika, a pedagógiai pszichológia és a 
földrajzmódszertan szegletében rajzolódik ki. Az elképzelés eltér Ballér Endre (Ballér, 2002, 
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29.) felfogásától, mely, az általam vizsgált kérdéskört inkább a neveléstudomány, és a 
pedagógiai gyakorlatok határára illeszti.  

 

 

2. ábra A tantárgy-pedagógiák (Ballér, 2002. 29.). 

 

A hazai elképzelés szerinti didaktika, mely alapvetően a neveléstudomány része, a szakdidaktika 
gondolatkörében szoros kapcsolatban áll a tantervelmélettel, és az oktatástechnológiával. 
Vizsgálatom – az általam széleskörűen ismert irányból –, a gyakorlati földrajzmódszertan felől 
közelít, de utal a legközelebbi kapcsolódási pontokra, így legfőképpen a földrajztudomány, 
valamint a neveléstudomány közötti területre. Mindezt a földrajztanítás középiskolai gyakorlati 
oldaláról világítja meg.  

Megjegyzendő, hogy a hazai földrajzmódszertant a nagy szakmetodikus elődök inkább a 
geográfia tudományához tartották közelebbinek (Köves József, Balogh Béla András). A jelenlegi 
hazai, főiskolai és egyetemi földrajzmódszertannal foglalkozó neves oktatók már közelebbinek 
látják a kapcsolatot a neveléstudománnyal. Mindannyian kiállnak a tartalomba ágyazott 
képesség-, készségfejlesztés mellett (M. Császár, 2004., Farsang, 2011, Makádi, 2005.21., 
Pajtókné, 2005, Ütőné, 2004). A legújabb földrajzmódszertan (Makádi, 2005, 21.; Farsang, 
2011, 10.) már hangsúlyosan utal az Európa számos országában fellelhető – hozzánk 
legközelebb, elsősorban német nyelvterületen erősen elterjedt, és az iskolai életünkben egyre 
gyakrabban megjelenő – „handlungsorientierter Geographieunterricht” – cselekvésorientált 
földrajzoktatásra, s jelzi a gyakorlat változtatásának szükségességét is. A hazai 
földrajzmódszertan helyének pontos meghatározását még az is mozgatja, hogy az itthoni 
értelmezésekben az általános didaktika a neveléstudomány részeként ismert. A neveléstudomány 
felől a gyakorlatra tekintve pedig erőteljesebb a pedagógiai pszichológia és az általános 
didaktika felől érkező befolyás, mint amennyire a szakmódszertan esetén a geográfia és más 
„geotudományok” befolyásukat érvényesíthetnék az ellenkező oldalon. 
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3. A geográfia, mint tudomány változásának áttekintése 
 

Fontosnak tartom bemutatni, hogy milyen váltásokon ment át a földrajztudomány, ill. hogy ma 
melyek legfontosabb jellemzői. Ennek alapján különféle szerzők többféle, sajátos 
megközelítésben írják le a földrajztudomány változásait, amelyeket érdemes megismerni a 
földrajzoktatás lényegi kérdéseit kutatva. 

 

 

3.1. A geográfia paradigmaváltásai, lenyomata a közoktatás gyakorlatában 
 

Amikor a földrajztudomány legújabb változásait igyekszem felvázolni, röviden vissza kell 
tekintenem annak történeti fejlődésére. Jelenlegi szemléleti gyökerei ugyanis a történelmi múltba 
nyúlnak vissza. A 3. ábrán lerajzoltam, mely időintervallumot, irányzatokat igyekszik munkám 
felölelni a geográfián belül is megjelenő spatializmus – 1970 tájékán –, majd a neopozitivizmus – 
1990 körül –, ill. az ökofilozófia – 2006 táján – előretörésével. 

 

 

 

 

3. ábra: A gondolati háttér időskálája 

 

A geográfia tudományában történő változások nem zajlottak azonos tempóban. Az utolsó száz év 
temérdek felfedezést, eredményt jelentett az emberiségnek, annál nagyobb gondot okozott 
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azonban a mindenkori közoktatásnak. A XX. század első negyedének végére alig maradt 
ismeretlen terület a Föld térképén. Azonban hogyan lehet mindezt megtanítani az iskolában? S 
ha természetesen nem tanít minden új információt, akkor milyen elvek alapján válogasson a 
közoktatás? Ehhez máris paradigmaváltás szükségeltetett. 

A tény – az információk számának nagyon gyors változása és a többi természettudományos 
ismerettel való összefüggés felfedezése, majd szelektálása – még fokozottabban figyelemmel 
kísérhető a geográfia másik ága, a társadalomföldrajz ismeretanyagának alakulásában. A 
természeti földrajz hétmérföldes lépései után ez a terület is megtette a magáét, és rendkívüli 
gyorsasággal épült be az utóbbi évtizedek oktatási folyamába. A XX. századot a társadalmi-
gazdasági folyamatok példátlan felgyorsulása és a tudományos kutatás szerepének 
felértékelődése jellemezte. A „high-tech” birtoklása a világgazdaság központjainak fölényét 
biztosította a periférikus területek felett. A jóléti társadalmak és az alárendelt helyzetű területek 
között elmélyült a szakadék, s ezek a hol enyhébb, hol súlyosabb gondok adtak ösztönzést a 
társadalomtudományok – mindenekelőtt közgazdaságtan, szociológia, stb. – fellendüléséhez. Az 
egészségügyi feltételek javulása a Földön demográfiai robbanáshoz vezetett, mely tapinthatóvá 
tette az 1970-es évekre, hogy a természet és társadalom kapcsolatában az egész Földre kiterjedő 
válságjelenség van kialakulóban. A környezetvédelem és a természeti erőforrásokkal való 
ésszerű gazdálkodás szükségszerűsége a természet- és társadalomtudományokat új kihívásként 
érte. A geográfiának az utóbbi fél évszázadban merőben új feltételek mellett kellett újra 
önmagára lelnie és a társadalom igényeihez igazodó feladatait meghatároznia (Probáld, 1999). A 
XX. század végén még további paradigma jelentkezik az emberiség és a természeti környezet 
viszonyában. A globálissá váló gazdasági rendszer világméretű környezeti problémákba ütközik, 
így a geográfia további fejlődése szempontjából is új távlatokat nyit az ökológia irányába. A 
filozófia egy új ága, az „ökofilozófia” foglalkozik az itt felmerülő legégetőbb jelenségekkel 
(Lányi, 2006). Természetesen ezzel sem ér véget a Föld megismerése, a geográfia fejlődése. A 
tudomány és a technika továbbra is ontja majd az ehhez hasonló felfedezéseket,- az út az eddig 
megismert kanyarulatokon vezet majd tovább, – melyek rendszerezése és szelektálása állandó 
feladatot ró a közoktatásban tevékenykedő földrajztanárok számára.  

A XIX – XX. századi hazai geográfiatörténetben három, váltakozó súllyal érvényesülő 
paradigma rajzolható ki. Igaz azonban az is, hogy az utóbbi fél évszázad során a 
földrajztudományra elsősorban a két utóbbi irányzat nyomta rá bélyegét, s ezekhez kapcsolódtak 
a legújabban születő iskolák (Probáld, 1999). 

 
 

3.1.1. Kapcsolattudományi irányzat (természet és társadalom együttese) 
 

A két világháborút követően átrendeződtek a világpolitika, a világgazdaság, de a tudományos 
kutatás erőviszonyai is. A korszerű földrajz gondolata és módszerei eleinte a német tudósok 
nevéhez fűződött, melyet az Amerikából – esősorban az USA-ból – érkező áramlatok követtek. 
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A nagyfokú szakosodás elmélyülésével párhuzamosan multidiszciplináris kutatócsoportok 
dolgoznak, s az eredmények egyre kevésbé köthetők egy-egy kiemelkedő tudós nevéhez vagy 
akárcsak egy tudományághoz. Hosszan lehet sorolni a listát, hogy egy-egy szaktudomány ma 
már áttekinthetetlenül szerteágazó problématerületet foglal magába, s a határterületeken 
felbukkanó új eredmények még inkább kiemelik a különböző diszciplínák közé húzott 
válaszvonal önkényes és viszonylagos voltát. Hogy mégis mely kérdések tartoznak valamely 
szaktudomány illetékességi körébe, azt az adott szaktudomány hagyományain alapuló belső 
konszenzus és a kívülállók vélekedése együttesen határozzák meg. Fokozottan fennáll ez a 
helyzet a geográfiával. A legélesebb határvonal esetében még ma is a természet és 
társadalomföldrajz között (lásd 4. ábra) mutatkozik, mely napjaink földrajzoktatásában is 
meghatározó választóvonal. 

 

 

4. ábra A kettős tagozódású geográfia kapcsolata segédtudományaival (Jakucs, 1990) 

 

A szintézisre való törekvés – a holisztikus látásmód –, a földrajztudomány lényegéből fakad.3 A 
XX. sz. közepéig Magyarországon a földtudományi örökség továbbvivői a geomorfológia – 
felszínalaktan – és a hagyományos természetföldrajz képviselői voltak (Teleki Pál, Bulla Béla). 
A természetföldrajzi tájkutatás a hetvenes évektől szorosan összefonódott a tájökológia 
(életközösségek egymással, éghajlattal való összefüggése) előretörésével. Amíg a természet és 
                                                           
3 Európában itt-ott - Hollandia, Svédország, stb.- ez a dualista látásmód kerekedik felül, míg az USA-ban szakadásra 
ugyan nem került sor, de a geográfia egysége gyakorlatilag csak társadalomföldrajzot jelent. Más európai országok - 
főként Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország - megőrizték az egységes földrajz hagyományait, melynek 
irányvonalait közoktatásuk ma is tükrözi. 
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társadalom kapcsolatának átértékelése Huntingtontól (1876-1974) – a természeti tényezők a 
társadalom életére meghatározó befolyással bírnak – különösen az USA-ban vált népszerűvé, 
addig a tájföldrajzban útjára indult egy antropogén erózió, eltartó képesség, környezetvédelem, 
környezetgazdálkodást jelölő irány, később fenntartható fejlődés, mely a kutatások igazi területét 
napjainkra a természet- és társadalomföldrajz határán jelöli ki. Egységes látásmódra – 
természeti-, és társadalom-, gazdasági- földrajzi összhangra – való törekvés jellemzi a hazai 
földrajzoktatást is, még ha ez nem is látszik minden pillanatban egyértelműen (vö. 1. táblázat). 

1. táblázat A napi aktualitások okozta elmozdulások lehetséges változatai a tantervben és a 
földrajztudományban 

 

 

 

3.1.2. Tájak, régiók, országok (regionális) vizsgálata és elemzése  
 

A múlt század közepére kialakul a nézet, mely szerint a geográfia „csúcsa” nem lehet más, csak 
a regionális földrajz, hiszen ez a földrajz törekszik a természeti és társadalmi tényezők átfogó 
szintézisére. Bár gyakorlatilag utóda a leíróföldrajznak, de az ok-okozati összefüggések 
bemutatásával túllép a puszta leíráson. Az osztrák Bobek, H. (1903-1990) rendszere szerint 
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ebben már a különböző társadalomföldrajzi ágazatok is helyet kapnak. Szerinte az elemi 
ágazatok és a tájföldrajz általános törvényszerűségeinek felfedésére irányuló terület – a 
neokantiánus filozófiai iskola nevezéktana szerint – „nomotetikus” – törvényszerű –, míg a 
legbonyolultabb térbeli komplexumok megismerésére koncentráló regionális földrajz az 
idiografikus – egyedi, speciális vonásokat kiemelő – módszerrel dolgozik. A lényege, hogy a 
különböző tájtényezők, társadalmi jelenségek, gazdasági ágazatok meghatározott sorrendben, 
nagyjából azonos súllyal, egymástól elkülönítve kerülnek leírásra.4  

Ebből a rendszerből nehezen áll össze a táj szintézise, ezért e módszert felváltja a 
karakterisztikus problémák középpontba állítása. A regionális földrajz azonban még így sincs 
abban a helyzetben, hogy az „idiografikus” – a tájak, régiók sehol másutt nem ismétlődő 
vonásainak kiemelése – tárgyalási módot, mint gyönge pontot megvédje. Az amerikai, de az 
európai országok gondolkodásmódja sem értékeli ezt a megközelítést, így egy ideig a regionális 
földrajz perifériára is kerül. Ezt a periférikus jelleget sok szempontból tükrözi a mai 
közoktatásban lévő földrajzi ismeretanyag is (pl. Ausztrália sajátos vonásai: szárazság, területi 
nagyság, övezetes elrendeződés, benépesülés stb.). De a nomotetikus alap sem hiányzik a hazai 
megközelítési módok közül, mikor pl. a Ruhr-vidék szerkezeti átalakulása kerül terítékre. 

A XX. század elején – a Rickert és Windelband nevéhez kötődő neokantiánus filozófiai iskola – a 
már fent említett nomotetikus, ill. idiografikus csoportba sorolta a tudományokat vizsgálódási 
módszerük szerint. A „nomotetikus” kategóriába az „igazi” természettudományok kerültek, 
melyet tovább erősített a neopozitivizmus ismeretelmélete - a képletekbe foglalható törvényeket, 
a logikai szabályokat tekintette egzaktnak. Ami ebbe a rendszerbe nem fért bele, azt 
tudománytalannak tartotta, és figyelmen kívül hagyta. A geográfusok többsége a 
neopozitivizmus ismeretelmélet mellett állt, melyet a matematikai statisztikai módszerek 
erőteljes alkalmazása követett. Egészen addig, mígnem a regionális földrajz egyedi, sajátos 
tényekre és jelenségekre fordított figyelmét nem tartotta összeegyeztethetőnek a tudománnyal. 
Abszolút elsőbbséget tulajdonított az általános törvényeknek, a modelleknek, az elméletek 
kidolgozásának, melybe a regionális megközelítés egyedisége egyáltalán nem fért bele. 

Végül a regionális földrajz tudományos létjogosultságát a német geográfusok (J. Birkenbauer) a 
hermeneutikában5, az amerikaiak pedig a humanisztikus földrajzban találták meg. 

 

 

3.1.3. Tértudományi irányzat 
 

Tárgya a dolgokkal kitöltött tér, melyet a spatializmus (spatium= latin; space= angol= tér) térbeli 
szerveződés tudománya szentesített. A tudományok széles köréből kutatta fel azokat a 

                                                           
4 A szoros keretek miatt az ok-okozati összefüggések feltárására kevés lehetőség nyílik, annál erősebben érvényesül 
az ekkor született írások enciklopédia-szerű, topografikus („telefonkönyv” jellege.) 
5 A tények racionális megértését szolgáló forma 
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törvényszerűségeket, melyek a tér felosztására, szerkezetének jellemzésére, a benne zajló 
társadalmi folyamatok elemzésére alkalmasnak látszottak. Ilyenek a gravitációs modellek a 
fizikából; település-földrajzi szerkezeti modellek a szociológiából, mezőgazdasági övezetek, 
ipari telephelyelméletek, szabályos hatszögek; centrum és periféria matematikai modellje, stb. A 
tértudományi irányzatból a központi helyek elmélete hazánk településhálózat fejlesztési 
koncepciójában (1970) is helyet kapott, vagyis e paradigma számos új vívmánnyal gazdagította a 
földrajztudományt. Kapcsolatot teremtett a földrajz és a vele közvetlenül érintkező elsősorban 
társadalomtudományok között. Kutatási eszköztárát egy sor matematikai módszerrel 
gyarapította. Meg is hiúsította a spatializmus képviselőinek azt az elképzelését, miszerint a 
térbeliség a földrajz kizárólagossága. A térbeliség szempontjából bármely jelenség vizsgálható, 
így ez a szemlélet a földrajztudomány teljes ágazati és tematikus szétforgácsolódásához, 
parttalanná válásához vezetett volna. A spatializmus keretei között nem volt helye pl. a tájak 
esztétikai értékének, az emberi magatartást befolyásoló etikai normáknak, idegen kultúrák 
megismerésének stb. (Probáld, 1999). Ezzel a megközelítéssel nem lett volna lehetőség a 
földrajz közoktatási feladatát teljesíteni. 

Rendkívül szemléletesen mutatja be Haubrich professzor (lásd 7. ábra, Haubrich, 2007) a 
geofaktorok integrációját a földrajztudományban, a paradigmák kialakulásának tényét. Az 
általános és regionális földrajzi területeket, mint fő kutatási ágakat, majd a „nomotetikus” – 
szabályszerűségek és törvényszerűségek felismerése - és „idiografikus” – egyedi területek és 
folyamatok változásai – célkitűzéseket, végül az egyes elemek időbeli és térbeli jelenségeit. Ez 
az elképzelés jól követhető a közoktatás folyamatában. Bár a gyakorlatban világosan 
kitapintható, hogy az első paradigma, vagyis a természet és társadalomföldrajz egysége, a földi 
élet környezettudatos védelme, hazánkban a közoktatásban máig a legerősebben tartja magát. A 
regionális földrajzi megközelítés a 70-es, 80-as években jelentett igazi, elsősorban mennyiségi 
csúcspontot, de a rendszer egyhangúsága a közoktatásban nem aratott sikert. Tanításának helye, 
jelentősége állandóan változik a középiskolában, hiszen az oktatásnak időbeli korlátai is vannak. 
A spatializmus pedig „csak” a földrajztanítás bizonyos területein jelent meg – területfejlesztés; 
centrum-periféria – a hazai középiskolai földrajz tananyagában. Viszont az utóbbi időben 
erősödött a tájföldrajz jelentősége. 

A fent említett geográfiai irányok a közoktatás középiskolai gyakorlatában is jól kitapinthatóak 
(lásd 5. ábra). Máig erőteljes a természet és társadalomföldrajz egysége: egy - egy évfolyamon 
eltérő hangsúllyal, de egységes látásmóddal. 
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5. ábra A geográfiai paradigmák aránya a jelenlegi középiskolai földrajzoktatásban 

 

A szakirodalmi elemzés alapján megállapítható, hogy a geográfia és módszertana fejlődési 
irányai nyugatról érkeznek hazánkba (vö. 6. ábra), s általában kis késéssel meg is jelennek a 
közoktatásban.6 A számos lehetőség közül megmutatok egyet, hogyan képzeli a 
földrajztudomány koncepciójának változását a német földrajzoktatás (lásd 6. ábra). Pontosan 
megjelenítik elképzelésük lényegét az általános és regionális földrajzi területeken: nem csak a 
két terület kapcsolatrendszerét tükrözi a rajz, hanem a két szemléleti célkitűzés – nomotetikus és 
idiografikus – között megmutatkozó álláspontok különbözőségét is felfedi. A gondolatmenet jól 
láthatóan koncentrál a gyakorlati oktatásban felmerülő végcélokra: mit tanítsunk ebből a 
tanórán? 

 

                                                           
6 Az is igaz azonban, hogy a hazai középiskolai földrajzoktatást még ma is erőteljesen befolyásolja a valahai szovjet 
földrajz által preferált természeti földrajz domináns helyzete. 
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6. ábra A földrajztudomány koncepciójának változása a leíró és a problémamegoldó földrajzi 
megközelítés között (Haubrich, 2007, 29.) 

 

 

3.2. A jelenkori földrajzoktatás meghatározó sajátosságai 
 
 

3.2.1. Tantárgyként, vagy integráltan oktatják?  
 

Kontinensünkön a tantárgyi keretek közötti oktatás az elterjedt. Viszonylag alacsony tantervi 
százalékos arányban, heti két – három órában, de az életkorral akár több is lehet. Az Egyesült 
Királyságban ez 3-4 órát jelent évfolyamonként és hetenként. A teljes óraszám 8-10 %- át, ahol a 
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két utolsó évfolyamon történelem és földrajz között lehet választani az érettségi vizsgán. Az 
érettségire való felkészüléshez például még további órákat biztosít a rendszer. Németországban, 
Ausztriában és Svájcban szövetségi tartományonként, kantononként különböznek a viszonyok: 
általában az 5-10. évfolyamon, heti 2 órában tanítanak földrajzot. Az érettségizni 
szándékozóknak a felsőbb évfolyamokon, középszinten még plusz heti 3 óra – emelt szinten heti 
5 óra – felkészülésre van lehetőségük. Franciaországban pl. „társadalomismeret” keretében 
történelmi témák váltakoznak történeti és gazdaságföldrajzzal, s e tárgyakból kötelező, közös 
érettségi vizsgát vár el a francia oktatási rendszer. (lásd 2. táblázat) 

 

2. táblázat A földrajzoktatás keretei a fejlett világban (saját elképzelés) 

 

 

Az angolszász – elsősorban amerikai, ausztrál, kanadai, új-zélandi – iskolákban, a 80-as években 
még az integrált természettudományos oktatás – „social studies” – dívott. A szűken értelmezett 
természettudományos tantárgyak, a biológia, fizika, kémia és földrajz együttes, erőteljesen 
gyakorlati témákhoz kapcsolódó problémafelvetését jelentette. Heti 2 órában, jelentős hányadú 
gyakorlati és projektfeladattal, melyekhez országjárás, és tanulmányi kirándulás is tartozott. 
Szabadon választható érdeklődési területet jelentett az érettségizők számára. Az oktatás 
eredménytelensége következtében azonban a 90-es években e fejlett gazdaságú országokban is 
megindult a földrajz újra önálló tantárggyá – „earth and space science” (földtudomány), esetleg 
társadalomismerettel együtt tanított földrajzi ismeretek („social studies”) itt-ott geography 
(elsősorban regionális földrajz) – való visszaalakítása (pl. USA, Kanada, Egyesült Királyság, 
Japán, Dél-Korea) (Haubrich, 2006). Ez a váltás erőteljes gyakorlati szemléletű megközelítést 
jelentett a mindennapi iskolai oktatásban. A segédtudományok közül a geológiát és 
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társtudományait, valamint a történelem és szociológiai tudományok integrálását mutatja a fent 
említett országokban tanított földrajz a legerőteljesebben. Minden előzőleg említett államban 
előtérbe kerül a környezettudományok és az ökológia jelentősége. Mára ennek legmodernebb 
módszertanát az „inquiry-based science teaching”, kérdésfeltevéseken alapuló, felfedeztető, 
kutatásalapú tanítás – tanulás (Nagy Lászlóné, 2010), ill. a probléma alapú tanulás „problem 
based learning” jelenti (Csapó, 2012). Lehetőségeit később (lásd 8. fejezet) még érinteni fogom 
munkámban.7 

Honi szakmai körökben jól ismert, hogy nálunk az integrált természettudományos oktatási 
módszernek gyakorlatilag nincsenek hagyományai. Magyarországon eddig inkább a mélyreható, 
jól alapozó, tantárgyakra bontott elméleti természettudományos oktatás nyert teret.  

A rendszerváltást követő években elsősorban a szigorúan természettudományos tantárgyak 
(biológia, fizika, kémia) oktatásának nehézségei kerültek a felszínre a szakdidaktikában és a 
neveléstudományban. Szinte csak elmélet, kevés gyakorlattal – volt a vád ellenük (Csapó, 2003; 
2008). A szemléltetés és a tevékenység helyett magasan képzett felnőttek gondolatmenete 
szerinti magyarázat utáni tanulás volt az általánosan elterjedt a középiskolákban. Ez a tanítási 
módszer részben érintette a hazai földrajzoktatást is. Elsősorban az integrált tudás találkozási 
pontjainál, a speciális csomópontoknál – az információhoz kötésnél – merültek fel a nehézségek. 
A földrajz, mint tantárgy helyzete különös ebben a rendszerben. Történeti fejlődéséből kiderül, 
hogy az utóbbi száz évben a természettudományi karok oktatják, és ma is oda tartozónak vélik 
kutatók és kisemberek. A hazai középiskolai földrajzoktatást azonban 2009-2010. tanévben más 
elbírálásban részesítette a természettudományos oktatói szakma. A felmerülő lehetséges 
természettudományos tantárgyi érettségi kapcsán valamilyen megfontolásból kimaradt a 
természettudományos tantárgyak sorából. Természetesen választható tantárgyként nem érte a 
földrajzot sérelem: továbbra is szabadon választható érettségi tárgy maradt az akkori 
rendszerben. Ezt követően azonban mindenképpen más megvilágításba került.8  

Szakterületünkön a legújabb fejlemények között számon tartott, hogy néhány fővárosi 
közoktatási intézmény lehetőséget kaphat – TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR., pályázat keretében a 
gyakorlat felé előre lépni: „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban.” címmel. A pályázat a Széchenyi – terv 
keretein belül indult. A fővárosi középiskolák kezdeményezésében a földrajz is szerepet kapott, 
és néhány országos hírű közoktatási intézményben, készülőben volt a természettudományos 

                                                           
7 Megjegyezni szeretném, hogy a szakirodalom szerint külhonban nincs hagyománya a 
földrajzi/természettudományos ismeretek integrált keretek közötti (természetismereti, környezetismereti) 
megalapozásának az általános iskola felső tagozatainak alsóbb évfolyamain. Ez a tény ugyanis sérti a tantárgy 
sajátosan integratív szerepét, hiszen a természetismeret „csak” természetföldrajzi ismereteket közvetít. 
(http://www.ofi.hu/tudastar/utone-visi-judit letöltés: 2011. 06. 19.) Mára ez a helyzet változni látszik, hiszen a Nat - 
2004 már 5-6. osztályban is földrajzórákat is engedélyez a természetismeret tantárgy mellett. 
Nálunk a hagyományostól eltérő pedagógiai programot kínáló iskolákban próbálkoznak a természettudományos 
tantárgyak integrált oktatásával - pl. Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Közgazdasági Politechnikum, Lauder 
Javne Gimnázium -, de ez a hazai földrajztanítást alapjaiban nem érinti. A földrajz napjainkban a Nat-2003 -ban 
meghatározott keretek között, szabadon választható érettségi vizsgával zárul minden hazai középiskolában. 
8 Röviddel ezután a természettudományos tárgyból tett érettségi vizsga kötelezővé tétele ismét lekerült a hazai 
oktatásügy napirendjéről. 

http://www.ofi.hu/tudastar/utone-visi-judit
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labor földrajzi munkaterve is. „Legyen a gyakorlat a középpontban!” – állt a fejlesztési célok 
között. Az ezzel kapcsolatos legújabb változtatás, hogy a Fővárosi Önkormányzat forráshiányra 
hivatkozva visszalépett – 2012. február – a már kész pályázatok megvalósításától. 

Összegzés: a franciákat kivéve – náluk földrajz és történelem egymás mellett halad még az 
érettségi vizsgán is – közel hasonló tantervi keretek között folyik a földrajzoktatás hazánkban, 
mint más fejlett gazdaságú államokban. Ott esetenként magasabb tantervi arányokkal – nagyobb 
heti óraszámokkal, – a gimnázium magasabb évfolyamaira is kiterjed a földrajzoktatás, és az 
érettségire való felkészülés plusz órakeretet (lásd 2. táblázat) biztosít.  

 

 

3.2.2. A földrajzmódszertan fejlődési irányai  
 

A geográfia fejlődésében követhető vajúdás a valóságban eredményes irányba tolta el a hazai 
földrajzmódszertant. A nemzetközi szakirodalomban, a földrajzról, mint önálló tantárgyról a 
német elméleti szakirodalom idevonatkozó írásai segítették a legtöbbet számomra (Haubrich 
2006, Rienschede, 2007) munkám elkészítéséhez. Figyelemreméltó azonban, hogy a gyakorlati 
tanítási tapasztalatokat nem elsősorban a német, inkább az osztrák kollégák (lásd 8. fejezet 
táblázat) publikálják. Az angolszász, ill. francia kutatás-módszertani publikációk ebben a 
kontextusban nem voltak eléggé irányt mutatók, a már fent említett okok miatt: nem „úgy”, 
abban az értelemben létezik a földrajz, ahogyan azt nálunk tanítjuk. 

A téma valós helyét egy német megközelítésben találtam meg maradéktalanul. Az itt látható 
séma minden kétséget kizáróan, jól elhelyezi a földrajztudomány, a földrajzmódszertan és a 
neveléstudomány fejlődési irányát az elmúlt években (lásd 7. ábra). E három tudományterület 
haladási iránya pontosítja számomra az igazi találkozási pontokat. Történeti fejlődésről van szó, 
így a 2000 utáni idősáv jelent számomra releváns információkat. A földrajztudomány a 
fenntartható fejlődést tartja a központban és konstruktivista látásmóddal közelíti a problémát a 
maga összetett, „híd” módján. A földrajzdidaktika a „geotudományok” által elfogadott 
„általánosat” tartja szem előtt, annak értékeléséig tervez eljutni a tanítás során is. Társadalmat 
stabilizáló földrajzot tűz maga elé és a térhez kötött cselekvési kompetenciákon keresztül a 
fejlesztési lehetőségeket keresi. A neveléstudomány zászlajára tűzi az egyéni felelősséggel 
végzett tanulói munkát, a kooperatív, kompetenciaalapú oktatást várja el az iskolában a tanuló 
esetében, melynek alapját a konstruktivista didaktika és az agyi, idegi didaktika biztosítja. Az 
ITK képzés módszertani kompetenciák fejlesztését feltételezi a tanulás keretében. 
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7. ábra A földrajzmódszertan fejlődési irányai (Haubrich, 2006, 350-351.) 

 

A magyar földrajztanítás a hazai természettudományok közül az elsők között dolgozza át a 
tananyagot, mely a mai hétköznapi tudáskánonhoz legközelebb áll, s a társadalom szemléletét, 
elvárásait a leginkább „a maga képére gyúrja”. A tananyag erőteljes szerkezeti átalakítása és az 
óraszámveszteség ellenére ma is a szívesen tanult középiskolai tantárgyak közé tartozik (Ütőné, 
2008). 

 

 

3.3. A magyar földrajztanítás paradigmaváltásai 
 

Egybeesnek az európai váltásokkal és összetettek sajátos történelmi múltunk okán. 
Földrajztudásra mindig szükség volt, amióta ember él a Földön. Tanítása azonban csak lassan 
fejlődött szervezett keretek között. A nagy földrajzi felfedezéseket követte először 
földrajztanítás, nálunk egyházi iskolákban – hazánkban először a 16. században, az erdélyi és a 
felvidéki iskolák - oktattak térképészetet és földrajzi ismereteket. Később Comenius Ámos János 
(1592-1670) magyarországi munkássága során meghonosította a földrajzmódszertant is. Nevéhez 
fűződik a vizuális szemléltetés – képes, térképes – elemeinek bevezetése és a 
tapasztalatszerzésből való kiindulás hangsúlya az általános következtetések és szabályok 
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megfogalmazását megelőzően (Makádi, 2005). A 17-18. században már több helyen – 
Sárospatak, Debrecen, Sopron, a dunántúli egyházi iskolákban és erdélyi gimnáziumokban – 
önálló tantárgyként oktattak földrajzot: elsősorban a dolgok térbeli elhelyezését és a 
természetföldrajzi jelenségek megfigyelését és magyarázatát tanították. Az önálló földrajz 
tantárgy a Ratio Educationis (1777) – „A nevelés rendje” – bevezetésével kezdődik hazánkban, a 
honismeretben és az állampolgári nevelésben kapott jelentős szerepet. A hasznosság elve volt a 
legfontosabb: a világegyetem és a haza földrajza mellett a szomszédos országok, matematikai 
földrajz – a Föld, mint égitest – és a kontinensek földrajza jelentette a törzsanyagot. Térképen 
való utaztatással – induktív ismeretszerzéssel: közelitől a távolig – tanítottak: tankönyv, térkép és 
földgömb segítségével. A II. Ratio Educationis (1806-1848-ig) fél évszázadra visszavetette a 
tantárgy fejlődését álláspontjával: az önálló földrajztanítás mellett okíthatták a klasszikus 
tudományokkal összekapcsolva is. Bár Eötvös József reformtanterve (1848) a nemzeti 
törekvések erősödését jelentette, de a földrajz vesztes volt: a történelemmel együtt oktatták.  

Az 1868-as iskolatörvénnyel a földrajz az oktatás minden szintjén kötelező tantárgy lett. Az 
elemi népiskolában a szülőföld és a nemzeti nevelés került középpontba. míg a polgáriban a 
gyakorlati ismeretek átadása és a hazafias nevelés vált fontossá. Ugyanakkor a középiskolák – 
reáliskola és gimnázium – tanterveiben a természetföldrajzi irányzat erősödése érhető tetten a 
leíró földrajz helyett. A természeti feltételek és a gazdasági összefüggések vizsgálata került az 
oktatás középpontjába. A földrajzórákon fontos szerepet töltött be a térképmunka.9  

A XIX. század és a XX. század fordulóján a hazai földrajztanítás nehéz helyzetbe került: elavult 
szemlélettel – szinte csak adatokat –, alacsony óraszámban oktatták a tárgyat. Később az 
egységes földrajz szerepét Lóczy Lajos (1849-1920), Cholnoky Jenő (1870-1950), Prinz Gyula 
(1882-1973) és gróf Teleki Pál (1879-1941) hangsúlyozta, melyben a természeti- és 
társadalomtudományi szemlélet egymás mellett kapott helyet. A társadalomban ugyanis nagyobb 
szerepet játszott a földrajzi ismeret hangsúlya és azt az általános műveltség részének tekintették. 
Klebelsberg Kunó miniszterségéhez kapcsolódik – (1926) a nagy iskolaépítési program mellett, 
az akkori történelmi viszonyokhoz hűen – a nemzeti önérzet fejlesztése. Ekkor Magyarország 
földrajzát Kárpát - medencei keretekben tanították. A földrajztudományban megerősödött a 
tájföldrajzi szemlélet, melynek hatására az oktatás területén is ez az irányzat vezetett. A 
természeti tájakat tekintették a földrajzi ismeretszerzés alapjának, s a természetföldrajzra a 
regionális földrajzi ismeretek alapozójaként tekintettek: az érdekesség, az azonos gondolkodásra 
nevelés és a hasznosság elve játszott jelentős szerepet a tananyag kiválasztásánál.10 

A második világháború után alapvetően megváltozott a magyar oktatásügy. A nyolcosztályos 
általános iskola biztosította az alapműveltséget, míg a középfokú oktatás lehetőségét a 

                                                           
9 Kogutowitz Manó (1851-1908) és Kogutowitz Károly (1886-1948) munkásságának köszönhetően számos iskolai 
falitérkép és atlasz jelent meg. 1896-ban elkészült az első oktatóföldgömb is. 
10 Akkoriban már számos oktatási segédlet hozzájárult a tanítás szemléletességéhez: földgömb, térkép, dombormű, 
kép, film stb. Megjelent a homokasztal, és elterjedt a rajzolás módszere. A tankönyvek mellett földrajzi 
olvasókönyv, majd földrajzi munkanapló (Udvarhelyi Kendoff Károly (1935): „Földrajzi munkanapló a polgári 
iskolák számára”) is napvilágot látott, mely a mai munkafüzet ősének tekinthető. Ezt követték a módszertani 
segédkönyvek, az óratervezetek, tanítási módszerek leírásai (Prinz Gyula (1925): „Az elemi földrajzi fogalmak 
magyarázata és bevezetése a tájkép szemléletébe”). 
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négyosztályos gimnázium nyújtotta. Az átalakuló iskolaszerkezetet (1946) új szellemiségű 
tantervek (1950) követték. Számos, mára már ideológiailag kétes nézetet vizsgáltak felül: a 
többszöri hasonló rendszerű és szemléletű oktatást, hazánk földrajzának túldimenzionálását – 4., 
5., 8., és gimnázium 3. osztály –, az óraszámok gyakori változtatását, a követelmények 
teljesíthetetlenségét is. Új tankönyvek és munkafüzetek jelentek meg (Udvarhelyi Károly, 1959), 
majd pedig az első földrajzi módszertani folyóirat „ A földrajz tanítása” címmel (Makádi, 2005). 
Hazánkban tovább színezte a palettát a második világháború utáni szovjet földrajz hatása, ahol 
élesen elkülönült a természetföldrajz a gazdasági földrajztól, és kiváltságos helyzetbe került. 
Ugyanakkor a környezeti problémák feltárása politikai okokból csak nagyon lassan indult el.11  

A háború utáni években nagy geográfus egyéniségek alkottak: Cholnoky Jenő (1870-1950) a 
klimatológiától a hidrogeográfiáig, Teleki Pál (1879-1941) etnikai földrajzban, tájelméletben. 
Követőik sem voltak kevésbé sokoldalúak Prinz Gyula (1882-1973), Bulla Béla (1906-1962), 
Kádár László (1908-1989), Mendöl Tibor (1905-1966). 1951-ben bár létrejött a Magyar 
Tudományos Akadémia Földrajztudományi kutatócsoportja, de a kutatások – az ismert politikai 
okok miatt – csak Magyarország területére korlátozódtak, mely érezhető nyomot hagyott a 
közoktatás területén is. A 70-es években még létezett „Magyarország földrajza” egy teljes 
tanéven át a gimnázium 11. osztályában. 1992-től égető kérdések sorakoztak: környezetvédelem, 
környezetgazdálkodás, ökológia, globális problémák stb. (Probáld, 1999). E 
környezettudományi területeken elsősorban szintézisre van szükség, miközben nem lehet 
elfeledkezni a földrajztudomány alapvető fontosságú oktatási-közművelődési feladatairól sem. 
Hogyan lehet mindezt a közoktatás keretei közé szorítani? Mit tanítsunk mindebből a hazai 
közoktatásban? Ez a vajúdás még ma is követhető a tantárgy ismeretanyagának kijelölésénél. 

 

8. ábra A geográfiai kutatások Magyarországon (saját) 

 
                                                           
11 Ez a hozzáállás a magyar viszonyokra is jellemző volt. 
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A földrajztudomány legfrissebb kutatási trendjeinek időbeli alakulása itt olvasható (lásd. 8. 
ábra). Időben kissé eltolva jelennek meg a nemzetközi irányvonalak hazánkban, majd ezek a 
mérföldkövek kicsit később a középiskolai földrajzoktatásba is lecsorognak. Mindez nem 
befolyásolta népszerűségét a középiskolában érettségizők körében, hiszen a földrajz mindig 
népszerű választható érettségi tárgy volt és maradt (http://www.ofi.hu/tudastar/utone-visi-judit, 
letöltés: 2011. 06. 19.). 

 

 

3.3.1. Paradigmák a középiskolai földrajzoktatásban 
 

„Az iskolai földrajzi tananyag struktúrája nem követi szorosan a tudományos geográfia 
rendszertani felépítését. A földrajztudomány két fő ágát, a természeti földrajzot és a 
társadalom/gazdasági földrajzot a közoktatásban általában nem választják el egymástól. Sőt a 
földrajz tantárgy számos tudomány (pl. csillagászat, meteorológia, geológia, demográfia, 
urbanisztika stb.) ismeretelemeit szintetizálja….”(Báthori - Falus, 1997). Rendkívül bonyolult 
rendszerbeli sajátossága előnyére vált közoktatásba csordogáló hatásának. Más 
természettudományos tárgyakkal ellentétben a földrajz Magyarországon nagyon korán 
szembesült azzal a kérdéssel, hogy a geo-, és más határtudományok milyen fejezetei kerüljenek 
be a közoktatási ismeretanyagba, ill. mely összefüggésrendszer kerüljön a középpontba12 (12. 
ábra).  

1945 utáni iskolaszerkezetet (8+4), valamint oktatási tartalmát a központi tantervek és a 
tananyag határozta meg. Az ötvenes években az oktatáspolitikai elvek (nemzeti érzés és 
honvédelem stb.) következtében még magas heti óraszámot élvezett, de az 1978-as tanterv 
bevezetéséig fokozatosan elveszítette az addig rendelkezésére álló óraszámainak felét (Probáld, 
1999, 14.). Felfogható ez a korábbi, – politikai földrajzi elveket erősen támogató - túlzott 
arányok megfelelő helyre kerülésének is. Van azonban két olyan pont, ahol a változtatások igazi, 
szakmai veszteségként érintették tantárgyunkat. Az egyik lényeges veszteség az általános iskola 
5. osztályában történt, ahol földrajz helyett környezetismeret tantárgyat vezetett be a rendszer: ez 
még ma is inkább két tantárgy: biológia és földrajz egymás mellé rendelését jelentette minimális 
fizikai ismeretekkel, mintsem e tantárgyak integrációját. Az igazi veszteség azonban a 
gimnáziumi földrajzoktatást érte azzal, hogy a földrajz kiszorult a 11-12. középiskolai 
évfolyamokról. Így az esélyét is megszüntette annak, hogy felvételi tárgyként szerepelhessen 
azokon a felsőfokú főiskolákon és egyetemeken – közgazdasági, gazdasági, külkereskedelmi, 
turisztikai –, ahol a földrajz ma is lényeges alapozó tantárgy. „A Nat – 1998-tól – 
alapkoncepciójában ugyanis talán már ott lebegett – nyugat felől érkezvén… – a 
természettudományos tantárgyak oktatásának integrált lehetősége…” (Probáld, 1999. 15.), mivel 

                                                           
12 Cholnoky Jenő 1930-ban élesen fogalmazott saját szakterületéről: „Az én gyermekkoromban, a földrajzban csak 
adatokat, neveket tanultunk lexikális felsorolásban….” De Teleki Sámuelnek is mást jelentett a geográfia, mint az 
1970-es évek kutatóinak. A szocializmusban csak korlátozottan lehetett utazni a világban, akkor a földrajz például 
„keményvalutának” számított. 

http://www.ofi.hu/tudastar/utone-visi-judit
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más természettudományos tárgyak is komoly óraszámveszteséggel néztek szembe. Ez a tény azt 
is magával vonta, hogy megszűnt a történelemmel való hatékony tantárgyi koncentráció 
lehetősége a középiskolai oktatás folyamatában. Mindehhez még hozzátartozik, hogy az életkori 
sajátosságokat megelőzve kényszerített oktatni a gimnázium 10. osztályában az általános 
természeti és társadalmi- gazdasági földrajz átfogó szintézisét. Emellett már csak sovány vigasz 
volt a gimnáziumok felső évfolyamain bevezetett fakultáció. Mert nem volt vizsgatárgy a 
felsőoktatási szakokon, így a földrajzot csak kevesen választották vizsgatárgyul. 

Ilyen komoly veszteségek ellenére is állítható, hogy – a század végére, ill. a 21. sz. elejére a 
világgazdasági folyamatok ismeretének felértékelődésével, a globális földi folyamatok 
rendszerének ismertetésével - növekszik a tantárgy súlya és szerepe a közép- és felsőoktatásban. 
Sokoldalú természeti és társadalmi ismeretanyagot összekapcsoló, szintetizáló terület az 
oktatásban, melynek segítségével a diákok könnyebben tájékozódnak a modern világban. Mára 
az információfeldolgozás és, megértés egyik elengedhetetlen eszközévé lett a hétköznapi 
földrajztudás. A 70-es évektől úgy tűnt, hogy tantervi arányának veszteségével, – az iskolai heti 
óraszámok csökkenésével – egy lesz a leszakadó természettudományos tárgyak sorában. 
Mostanra azonban magához tért. Interdiszciplináris jellege lehetőséget adott a sorból való 
kiugrásra. Új tartalommal jelentkezik ismeretanyagát tekintve, s nagyon erőteljesen kapcsolódik 
a hétköznapi gyakorlati élet témáihoz.13  

 

 
9. ábra A hazai földrajzmódszertan fejlődési iránya a földrajztudomány és a neveléstudomány 

között (Haubrich, 2006. alapján) 

 

Összegzés: A Haubrich nyomán készült vázlatrajz (vö. 5. ábra) megvilágítja a magyar 
földrajzoktatásban lezajlott tudományon belüli folyamatokat. A második világháborút követően 
politikai képzéselvek szerinti – kapcsolat a társadalomtudományok felé –, földrajzi determinista 

                                                           
13 Könnyen lehet, hogy a konstruktivizmus ad lehetőséget a tantárgy feltámadására. 
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alapú, regionális ország ismeret – curriculum irányította, tanulási cél vezérelte –, alakul át 
topográfiai alapú, leíró, magyarázó, elsősorban regionális földrajzzá. Közben a magyar 
földrajztanítás elveszíti a fent leírt okok következtében két lényeges „bástyáját”: egyet az 
általános iskola 5. osztályában, egyet pedig a gimnázium 11. osztályában. A 80-as évek már 
tudomány vezérelte, problémaorientált, oknyomozó, felfedezve tanuló, környezetvédelmet is 
érintő, társadalomkritikai földrajzot állít a középpontba. Ez egyben megnöveli a koncentráció 
szükségességét a fizika, biológia, kémia felé. A kilencvenes évek földrajztanítása a globális 
éghajlati övezetességre és a felszínformák felfedezésére koncentrál elsősorban. A későbbiekben 
tematikus földrajzot céloz meg, mindenekelőtt a haza és az Európai Unió foglalkoztatja a 
tanulóközpontú, társadalmat stabilizáló, alkalmazott geográfiát. 2000-től a „geotudományok” 
összességéről vallott tudáskánon került a közoktatásba, melyet már konstruktivista szemlélet 
jellemez. A fenntarthatóság felé mutató megközelítésen keresztül, az egyéni állampolgári 
felelősséget hangsúlyozó alkalmazott környezetvédő földrajz kerül az oktatás középpontjába. 

Mivel a földrajzi tartalom a nemzetközi trendeknek megfelelő, így elsősorban módszertani 
megújulásban reménykedhetünk, mert a legújabb Nat (2012) tantervi százalékos arányai sem 
adnak okot bizakodásra. 

 

 

3.4.  A gyakorlatba ültetés folyamata a tudomány felől 
 

A német és osztrák földrajztanárok (Rinschede, 2007, 19.) írják le legbehatóbban a mindennapi 
földrajzoktatási helyzetet. A tanulási célok, a motiváló, irányító képek, az akár más 
földtudományból érkező mondanivaló, a tananyag, valamint a tanterv, és a módszer kiválasztása 
jelenti náluk a szaktudomány megjelenését (lásd 10. ábra) a földrajzórán. A szakmódszertan 
segítségével megvalósul a kérdésalkotás. A szaktudományi mondanivalót pedig, a 
földrajzmódszertan és más „geotudományok” didaktikája támogatja, melynek eredményeképpen 
az iskolában megvalósul maga a földrajzoktatás.  
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10. ábra A didaktikai kérdésalkotás és a szaktudomány közötti kapcsolat (Rinschede, 2007, 19.) 

 

 

3.5.  A változás az oktatott tananyag tartalmi területével kezdődik  
 

A földrajzi felfedezések rendkívüli világa az alkalmazkodás és a Föld birtokbavétele – 1970 –, a 
Föld eredeti állapota gondolatának megőrzését – 1980 –, majd az 1990-es évektől felváltotta a 
globális szemléletmód és a 2000-től hangsúlyosan megjelenő fenntartható fejlődési gondolat. 
Alapvetően ez az irányvonal alkotja a földrajzi tartalmat, mely a tanítási órán megjelenik. Ez a 
változás természetesen nem mindig egymás utáni sorrendben, hanem egymás mellett, vagy 
egymáshoz ilyen-olyan irányba elmozdulva történik a valóságban az órán. 
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11. ábra: A földrajzdidaktikát irányító tudományos elképzelések alakulása (Rinschede, 2007, 21.) 

 

Az itt látható rövid összefoglaló (lásd 11. ábra) gyakorlatilag a földrajztanítás megújult céljaként 
fogható fel. Tárgyilagos képet kell kapniuk a tanulóknak, a szűkebb és tágabb földrajzi környezet 
természeti és társadalmi sajátosságairól. A földi tér és az ember környezetének szintetizáló 
megismerésével, az élő és élettelen természet fejlődése, valamint a földtörténet ismeretével, 
fedezik fel a folyamatok kimutatható hatásait az emberi társadalom történetére egészen 
napjainkig. Ezzel megismerhetik a földi élet védelmét célzó földrajzi-környezeti gondolkodás 
lényegét, a rohamosan növekvő termelés és fogyasztás maradandó kárait a bioszférában. 
Felfedhetik, hogy az említett problémakörök – az emberiség túlélésének kérdései –, csak 
nemzetközi összefogással válhatnak mindannyiunk céljává. E céllal rajzolódik ki a földrajz 
tanításának speciális feladata: az összefüggésekben való gondolkodás képességének elsajátítása. 
Elsősorban a természeti jelenségek és a társadalmi-gazdasági élet belső összefüggéseinek – a 
függőség megértése – bemutatása valósítható meg a tantárgy keretei között. Az egyes ember és 
környezete eltérő sajátosságainak megértése, a környezettudatos életmód. Ezzel együtt a nemzeti 
és regionális identitástudat – honismeret, helytörténet – kialakítása, mely más népek sorsának, ill. 
a nemzetközi együttműködés szükségességének megértését együtt jelenti. Az eltérő, tipikus 
földrajzi tájak adottságaiból adódó függőség megértése, a területi együttműködés 
szükségességének elfogadása, az ebből adódó kölcsönhatások (népességmozgás, áru, 
információcsere, stb.) követése. A környezettudatos életmód, szokások és viselkedés, attitűd 
formálása a tanulók esetében a tananyag tartalmán keresztül. Bár ismerjük, hogy a 
környezettudatos életmódra nevelés nem csak egyetlen tantárgy feladata a tantervben, de 
ismeretei, tananyaga alapján a földrajz kínálja a legkiválóbb lehetőséget a természet és 
társadalom kölcsönhatásai között. S ebből adódóan magától értetődik, hogy a tanulási 
tevékenységet nem lehet csupán a hagyományos módon értelmezni, hanem az érzelmek és 
attitűdök fejlődésével és gazdagodásával, a problémák megismerésével, a gondolkodási 
tevékenység összetettségének fejlődésével az egyéni cselekvőkészség erősödését várja el a 
nevelés. Ez az elvárás hangsúlyosan mutat a képességfejlesztő földrajztanítás felé (Makádi, 
2005; Farsang, 2011). 
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3.6.  A szakdidaktika képesség-, készségfejlesztésre irányuló változása 
 

„Tantárgy-pedagógiá”- nak is (vö. Balogh B.-Teperics, 1999, 6-7.) nevezik. A képesség-, 
készségfejlesztésben érdemes a legutóbbi évtizedekre koncentrálni. Az 1980-as évektől 
megjelenik a tanulási cél vezérelte - képességek, készségek fejlesztésével kiegészülő –
földrajztanítás, mely paradigmaváltáshoz kapcsolódik a geográfia fejlődésében. Ugyanis a 
hosszú időn át uralkodó „leíró földrajzot” felváltja a „magyarázó földrajz”. A felpuhult politikai 
viszonyok és a demokrácia előretörésével más ideológia válik fontossá. A magyarázó földrajz 
alapot nyújt az 1980-as évekhez köthető problémaorientált, oknyomozó, didaktikai képesség-, 
készségfejlesztő szemlélet szakmetodikai centrumba állításához. Ok-, és okozati összefüggéseket 
vizsgál a tanórákon, elsősorban a környezeti, ökológiai nevelés és oktatás kerül terítékre. Később 
a társadalomkritikai, tanulóközpontú földrajztanításhoz még inkább az egyéni képességek és 
készségek kerülnek a tanítás középpontjába. Az 1990-es évek végétől aztán a tematikus, 
regionális problémaorientált didaktikai szemlélettel párhuzamosan az ITK képzés, a módszertani 
és idegen nyelvi kompetenciák veszik át a szerepet és kerülnek a földrajztanítás figyelmének 
központjába. Az ezredfordulóra a tanulót erőteljesen támogató pedagógiai szempontok válnak 
fontossá. Az újonnan megjelenő alkalmazott földrajz felbukkanásával, – a fenntartható fejlődés 
gondolatának megjelenésével – túljut a földrajztudomány keretein, érinti az összes 
geotudományt. E tudományok összességét képviseli a közoktatási tantárgyi kánonban és a 
társadalmat stabilizáló földrajzi szemlélet kialakítás a célja.  

Láthatóan itt változik nagyon erőteljesen először a földrajzmódszertan pedagógiai „karja” a 
térhez kötött cselekvési kompetenciák kialakítását, és a megnövekedett információmennyiség 
feldolgozását kéri számon. 

Meg is találjuk a geotudományok elvárásai és az oktatási gyakorlat között feszülő óriásira 
duzzadt szakadékot, amikor a középiskolai földrajzoktatás alanyainál – különösképpen a városi 
diákok esetében – a valós természettől való szinte teljes elszakadás tényét tapasztaljuk. Ez 
kiegészül még a műszaki és természettudományok felfedte „virtuális világ” az emberi élet eddigi 
szakaszaihoz képest gyors kiegészülésével, melynek érdekessége, szórakoztató volta akár 
veszélybe is sodorhatja tantárgyunkat. Amennyiben nem találunk megoldást a legalapvetőbb 
földrajzi dimenziók „tér és idő” gyakorlati középiskolai oktatásban megnyilvánuló, valamint a 
természethez, illetve elsősorban a gyakorlathoz még közelebb vezető úthoz, – ehhez 
elengedhetetlenül szükséges a többi természettudomány módszertanának és témaválasztásának 
teljes figyelme – nehéz helyzetbe kerülhet a földrajz a többi természettudományos tággyal 
egyetemben. Csak tudatos tanári tantárgy-pedagógiai módszerek betartásával érhető el változás. 

A fent felvázolt lépéseken át vezet az út napjaink földrajzoktatásához, amely általános és egyedi 
fogalmakkal, információk, adatok, jelenségek, folyamatok feldolgozásának módszereivel, ill. 
kritikus ítéletalkotással, valamint a természethez fűződő pozitív attitűd kialakításával járul hozzá 
a tanuláshoz. „Mindezeken túl feladata, hogy az általános iskolában megszerzett jártasságokat 
és készségeket továbbfejlessze. Ez utóbbival összefüggésben az intellektuális készség, a 
következtető gondolkodás. Fejlesztésére nagy gondot szükséges fordítani, hogy a tanulók a 
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földrajzi tények, adatok, folyamatok értelmezésében, az összefüggések és kapcsolatok 
meglátásában, feltárásában, is előbbre jussanak” (Balogh – Teperics, 1999, 7.) Vagyis már a 
kilencvenes évek végén szerves része volt a földrajztanulásnak a gondolkodásfejlesztés, melyet 
ennél konkrétabban még ma sem tudunk megfogalmazni. 

Itt érhetjük tetten azt a szakmódszertani folyamatot, melynek ismeretében be kell látnunk, hogy 
sokkal gyorsabb módszertani megújulásra – a tevékenység alapú képesség-, készségfejlesztés 
valódi megismerésére – lenne szüksége tantárgyunknak a még hatékonyabb eredményesség 
érdekében. Ehhez azonban más, a földrajzzal erősen kapcsolatban álló tantárgyak előrelépésére 
is szükség van. Bár a képesség-, készségfejlesztés területén a „jó gyakorlat” (vö. 7 fejezet) 
számtalan apró megnyilvánulásával találkoztunk, alig hagyható figyelmen kívül, hogy létezhet 
akárcsak egy is a látogatott földrajzórák között, amit még inkább a leíró földrajz oktatására 
valaha jellemző megcsontosodott tanári attitűd ural. Elgondolkodtató, hogy a tantervszemléleti 
megújulás hiánya, az implementáció (Fazekas, 2012) megnyilvánulási formáinak teljes ismerete 
és igénybevétele nélkül is lehet ma fővárosi középiskolában „tanítani”(?). Ez a tanórai tanítási - 
tanulási kirívó eset túlmutat a földrajzoktatás keretein. 

 

 

4. A földrajzi képesség-, készségfejlesztést befolyásoló hazai és nemzetközi 
empirikus kutatási eredmények 

 

E vizsgálatokra másodelemzésként tekintek (Babbie, 2003, 298-301.) mely szerint egy 
adatállományt több kutató is használhat vizsgálati céljai eléréséhez. Ugyanis a másodelemzések 
célja, hogy feltárják a képesség-, készségfejlesztések értelmezését az eredeti kutatásokban. Az 
érdekel elsősorban, hogy a mérések konkrét empirikus adatai közül melyek hordoznak lényeges 
információt a földrajzi képesség-, készségfejlesztés szempontjából. 

 

 

4.1. A hazai kompetenciavizsgálatok 
 

A Nat-2003 bevezetését erősítő implementációt szolgálták (http://www.oh.gov.hu), általános és 
középiskolai osztályokat érintett a 2007-2008. tanévtől. 

Sajátosságai szövegértésben és matematikában: a tanuló egyéni teljesítményére koncentrál, így 
összehasonlítható válik. Két területre terjednek ki: olvasás – szövegértés, valamint a matematikai 
eszköztudásra. A PISA méréshez hasonlóan azt vizsgálja, milyen mértékben képesek a diákok a 
közoktatásban addig megszerzett ismereteiket a mindennapi életből vett problémakörök 
megoldására felhasználni. 

http://www.oh.gov.hu/
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A szövegértés területén érdemes megnézni, hogy az általános olvasási képességek és készségek 
mellett, miben segíti ez a mérés a földrajzoktatást. A különböző szövegfajtákhoz – magyarázó 
szöveg, menetrend, szórólap, stb. – kapcsolódó kérdések az információk visszakeresését, 
következtetések levonását, kapcsolatok felismerését, vagy értelmezését várja el minden évben. 
Ezek a szövegfajták pedig magukban hordozzák a földrajzi ok-okozati összefüggéseket feltáró, 
értelmező, magyarázó módszerek fejlesztését. 

 
3. táblázat A szövegértés elvárásai a hazai kompetenciavizsgálatokban 

 
 

A matematikai ismeretek területén pedig a feladatok valamilyen életszerű szituációban 
megjelenő probléma matematika nyelvére való átültetését várja el, majd ennek megoldását és 
írásbeli közlését is kéri a tanulótól. Ehhez hasonló, feladattípusokat a földrajz is alkalmaz az 
oktatásban. Így a matematikai kompetenciamérés tartalmi területei és a és az érvényben lévő 
földrajzi tantervi területek között erős összefüggés mutatható ki. A mennyiségi műveletek 
lefedik a számolás és mérés felületét (pl. területi, népsűrűségi számítások). A hozzárendelések és 
összefüggések megegyeznek az algebra, a függvények, a sorozatok, a halmazok és a logika 
tantervi területével - hozzárendelő fejlesztő feladattípusokat jócskán ismer és alkalmaz a földrajz 
(Makádi - Visi, 2008). Az alakzatok síkban és térben megfelelnek a geometria tartalmának – e 
területen a térbeli tájékozódás kapcsolódási rendszerére ismerünk –, de, a matematikai 
események statisztikai jellemzői és valószínűsége, valamint a kombinatorika területe is segíti a 
földrajzot prognosztizáló feladata teljesítésében. A matematikai eszköztudás képessége arra utal, 
hogy az egyén érti a matematika szerepét a valós világban, hogy készségszinten használja a 
matematikai eszköztárat, hogy igénye van az elsajátított tudás alkalmazására valós 
élethelyzetekben, s hogy ezen eszközök használatát életkorának megfelelően alkalmazza is 
társadalmi kommunikációjában. Ilyen valós helyzetet a földrajz gyakran teremt a tanórákon: pl. 
a földi és Földön kívüli tér mérete, arányai. Hasonló a pénzügyek banki rendezése, utazás 
szervezése, lebonyolítása, a természeti és társadalmi jelenségek változását bemutató adatsorok 
értelmezése és azok ábrázolása, stb. Ugyanis mindazokat az érintkezési felületeket felöleli, ahol 
a földrajzi tananyaggal összeér a matematikai eszköztudás. 

Milyen gondolkodási műveletek zajlanak le a matematikai feladatok megoldásakor? 

Legelőbb értelmezik a feladat szövegét, az adott szituációt és azt lefordítják a matematika 
nyelvére. Ezzel egy modellt hoznak létre. Az így felállított tisztán matematikai problémát 
képességeik mentén oldják meg vagy az iskolában, vagy a hétköznapi életük során megszerzett 
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matematikai ismereteikkel. Ezt követően a matematikai megoldást értelmezik az eredeti/valós 
szituáció esetében, majd megvizsgálják a megoldás érvényességét. Végül az eredményt érthető 
formában megfogalmazzák. A feladatok megoldásához különböző képességekre, készségekre 
van szükség (pl. értelmezés, modellezés, ábrázolás, formális nyelvhasználat, stb.), melyeknek 
különböző nehézségi szintjei, fokozatai vannak.  

A gondolkodási műveletek három csoportja különböztethető meg a matematikai 
kompetenciamérésekben: 

 Tényismeret és rutinműveletek – szabályok, fogalmak tények, műveletek, 
mértékegységek, százalék-, átlagszámítás, mérőeszközök leolvasása, becslése, 
csoportosítás közös tulajdonságok alapján – csak hogy azokat említsem, melyek 
egybeesnek a földrajzi képesség-, készségfejlesztés eshetőségeivel. 

 Modellalkotás, integráció: a diákok számára: szokatlan problémák matematikai 
modellezését jelenti, több művelet összekapcsolását értik alatta, melyek akár földrajzi 
témájú feladatot is takarhatnak (lásd Melléklet 1. és Melléklet 2.) 

 Komplex megoldások és kommunikáció: ide tartoznak a magasabb szintű műveletek. 
Általában újszerű problémát vázolnak fel a feladatok, ezért önálló megoldási stratégia 
kidolgozását igénylik, ill. komplex műveletek kombinációjával oldhatók meg. Újszerű 
szituációkban megjelenő összefüggés meghatározása, elemzése – adatsorok, statisztikai 
ábrázolások vizsgálata, elemzése, összefüggések értelmezése –. Állítás igazolásának 
bizonyítása és közreadása. Általánosítás. E folyamat a földrajztanulás legmagasabb 
szintjén mindennapos feladatokat idéz. A továbbiakban kutatást igényelne még annak a 
ténynek a feltárása, milyen kapcsolatot érdemes a két tantárgy között a középiskolai 
képességekből erősíteni. A 10. osztályos matematikatanítás gondolkodási műveletei 
mindegyike megjelenik a földrajztanítás hasonló évfolyamán is. Nyilvánvaló, hogy 
vizsgálni kellene a közösen fejlesztendő területeke. 
 

4. táblázat A matematikai elvárások a hazai kompetenciavizsgálatokban (10. évfolyam) 

 

A műveleti területek belső aránya, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértéke 
– az alkalmazott feladatok típusai, a kérdések típusainak aránya, valamint az alkalmazott 
szövegértési típusok – megjelentek a közoktatás minőségbiztosításról szóló 3/2002 OM rendelet 
2. számú mellékleteként. Ezen keresztül érthető csak meg a földrajzi feladatok fejlesztési 
irányának kijelölése. 
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5. táblázat A matematikai feladattípusok rendszere a hazai kompetenciavizsgálatokban 

 

 

A Nat -2003 - hoz kötődő, nem csak tényanyagra épülő földrajzi feladatbank (OFI, 2006, 2008) 
megnevezi és használja a hazai és nemzetközi mérések által ajánlott, ismereteket mérő 
(feleletválasztásos – egyszerű választás – igazságkeresés, hibakutatás-, alternatív választás – 
igaz-hamis –, többszörös választás, mennyiségi összehasonlítás, rendszerezés – halmazbesorolás: 
félig kötött rendszerezés, kötött halmazbesorolás -, sorba rendezéses) írásbeli feladatok típusait. 
Megjelöli az asszociációs – párosítás, egy vagy több a többhöz illesztés, négyféle-, és többszörös 
asszociáció jellegű feladattípusokat. Valamint tovább rendszerezi a feleletalkotásos –
fogalommegnevezéses, rövid, nyílt végű feladatokat: fogalom definíció, félig kötött, ill. nyitott 
rendszerezés, szövegalkotás – irányított válasz, táblázat kiegészítése, szöveg kiegészítése, szabad 
válaszalkotás, esszé típusú képesség-, készségfejlesztő feladatokat. Utoljára hagyja, mint 
legkomplexebbet, a relációanalízist (Makádi, 2006. 166.). Logikailag a PISA tapasztalatokhoz 
hasonlóan építi fel a képességeket vizsgáló feladatait is: térképes – egyszerű térképes, 
topográfiai, térképhasználati feladatokban. Ezt követik a rajzos – struktúra-funkciós, rajzos, 
ábrázolós feladatok. Majd a számítási feladatok jönnek sorra: egyszerű számítás, számítási 
logikai feladatok. Nagy hangsúlyt kapnak az elemzési feladatok – szövegelemzés, szövegértés: 
szöveges forrás – kötött, szabad elemzés-, ill. problémamegoldó elemzés. A szövegelemzésen túl 
komoly szerep jut az ábraelemzésnek-diagram, keresztmetszeti és tömbszelvényes ábra, 
magyarázó folyamatábra, rendszerábra. Ezt folytatja az álló-, és mozgóképelemzés – kötött és 
szabad –, valamint az adat-, és adatsor elemzés – kötött, szabad. Egyik legösszetettebb 
feladatként a megfigyelés-, vizsgálat-, és kísérletelemzés követi a sort. Majd a problémamegoldó 
feladatok állnak legvégül. A fentiekhez hasonlítható földrajzi írásbeli feladattípusok teljes 
mértékben megújultak az elmúlt évtizedekben és tartalmi és neveléstudományi szempontból a 
képesség-, készségfejlesztés valódi támogatói a földrajzoktatásban (vö. Melléklet1.; Melléklet 2.; 
Melléklet 3.) 

Látható, hogy logikai nehézségüket és „képesség-együttesük” összetettségét tekintve egyre 
nehezebb és bonyolultabb – más tudományok határterületeinek kapcsolódási pontjairól – 
feladatkijelölésekről van szó (Makádi, 2008; Visi, 2008) neveléstudományi nézőpontból is. E 
feladattípusok pedig mára minden közoktatásban elterjedt munkafüzet és feladatgyűjtemény 
sajátjai, vagyis benne vannak a földrajztanítás mindennapos köztudatában és gyakorlatában. 
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4.2. Hazai egyedi empirikus vizsgálatok eredményei 
 

A hazai kutatók ismerik, hogy a készségek és képességek állandósulttá és optimális 
használhatóságúvá fejlődése többéves folyamat. Ezért folyamatos, témákon, tanéveken, 
iskolafokozatokon átívelő fejlesztésre van szükség (Csapó - Szabó, 2012). A készségek-, 
képességek fejlődése és iskolai fejlesztése (Csapó, 2003), valamint a Nat- 2003-mal bevezetett 
kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia (Nagy József, 2007) összefoglalása is nevükhöz 
fűződik a természettudományok területén. Ezekben az egyedi kutatásokban általános elvek 
fogalmazódnak meg, melyek minden esetben a gyakorlati oktatáshoz is kapcsolódnak empirikus 
háttérkutatásaikkal. (Csapó, 2003. 78-83, 88-103, 121-150, 153-190.). Neveléstudományi 
elveket általánosítanak (Nagy József, 2007, 10-74) és következtetéseket (Nagy József, 2007, 75-
269.) vonnak le, bár ezek szigorúan azon iskolákra és tanulókra vonatkoznak, ahol a kutatások 
születtek. Ugyanakkor bemutatják a mindennapok legtöbb kollégát foglalkoztató gyakorlati 
problémáit, mint például a kutatásalapú tanítás/tanulás megközelítését (Nagy Józsefné, 2010).  

Kutattak még kisebb műhelyek is a földrajztanításról. Még a kilencvenes évek legvégén született 
egy másik, a budapesti középiskolák kilencedik osztályait érintő lényegesen kisebb lélegzetű 
tudásanyag – mérés földrajzból (Gyenes, 2001), mely a középiskolai érettségi követelményeknek 
való megfelelést vizsgálta két osztály esetében. Készült a hetedik osztályban is diagnosztikus 
tudásszint – felmérés környezetvédelemből, de ez sem érintett képesség-, készség vizsgálatot. 

A Nat – 2003 implementációjához, a képesség-készségfejlesztési lehetőségekhez kapcsolódott a 
Budapesti Nevelőben 2007-2009 között megjelent szaktanácsadói óralátogatások mérési 
tapasztalata (Szabó - Vizy, 2007-2009), melyek az FPI mérési szakmai múltját idézik. A 
hagyományos és az új érettségire való felkészítés különbségeit kutatták. Napvilágra került a 
feladattípusok vizsgálatából, hogy az átmenet nem éles – a feladatírók érdeme –, így 
valószínűleg eredményesen érettségiznek majd a vizsgált – három iskola, hat tanulócsoport – 
osztályok Az említett empirikus kutatások egyike sem volt azonban reprezentatív, sem 
longitudinális, sem követő, sem pedig kontrollcsoportos vizsgálat. A kis lélegzetű kutatások 
minden alkalommal a képesség-készségfejlesztés „írásbeli” vizsgálatához kapcsolódtak. 

 

 

5. Nemzetközi reprezentatív vizsgálatok 
 

Érdemes az elvárásokból kiindulni, hiszen azok fejezik ki a legelfogadhatóbban a nemzetközi 
reprezentatív mérések álláspontját, a vizsgálatok szellemiségét. A mindenkori elemzések ugyanis 
– diagnosztikus, helyzetfeltáró kutatások révén – tükrözik, melyek az éppen érvényben lévő 
nemzetközi pedagógiai elvárások a tanuló teljesítményével, az illető tudományterülettel – jelen 
esetben a természettudományokkal – szemben, ahol a földrajzot ugyan nem találjuk még meg 
külön, de a természettudományokra, jó esetben a földtudományok tanítására vonatkozó 
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utalásokra rálelhetünk. A korábbi nemzetközi kutatási eredmények azt igazolják, hogy a mérések 
eredményességének alakulását több tényező is befolyásolja (Bulliger-Hieber, 2002; Csapó, 
2006; Krück-Loeser 1997; Molina, 2006; Schramke-Flath 2004; Schramke-Uhlenwinkel: 2001; 
WulfSchmidt-Wulfen 2007; Vári, 2003), tehát eredményeik nem hasonlíthatóak maradéktalanul 
össze. Ráadásul az eltérő kutatás-módszertani megközelítésekkel és különböző statisztikai 
feldolgozási technikákkal végzett elemzések ma még nem teszik lehetővé, hogy a tényezők 
közötti mélyebb összefüggések értelmezését bárki is magára vállalhatná. A korlátok 
figyelembevételével tehát a vizsgált jelenségek magyarázatakor így munkámban csak a 
lehetőségeimen belüli összefüggések tárgyalására vállalkozhatok. 

 

 

5.1. TIMSS: Trends in International and Science Study.  
A Pedagógiai Teljesítmények Értékelésére Alakult Nemzetközi Társaság 
vizsgálatai (IEA: International Association for the Evaluation of International 
Achievement) – a földrajzi képesség-, készségfejlesztés szempontjából 

 

Témámhoz a természettudományos tárgyak méréseinek vizsgálata jelent elsősorban segítséget, 
mivel a matematika és a természettudományos tantárgyak oktatási sikerei és nehézségei a 
kutatók (Csapó, 2006; Haubrich, 2007; Nahalka, 2002; Nagy József, 2006; Nagy Lászlóné, 2010; 
Rinschede, 2006; Vári, 2003, stb.) álláspontja szerint egymással összefüggést mutatnak. A hazai 
gyakorlott kutatók véleménye szerint figyelemre méltó baj az, hogy természettudományokban és 
matematikában önmagunkhoz képest is lassan romlottak eredményeink.14 

A TIMSS 2007 (2005-2008) például kiemelkedő eredményeket igazolt – 59 ország, 425 ezer 
diák – matematikából és természettudományokból. Többnyire ismét az ázsiai országok tanulói 
mutatták a legmagasabb százalékot: bonyolult témákban, jó érvelési készséggel…(Szingapúr, 
Hongkong, Tajvan). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ”Változtatás azonban nem történik az oktatás területén”. Csapó Benő professzor úr véleménye kritikus: „ A 
természettudományok tantervei szakmailag kiválóak. Kivétel az alkalmazás és a kísérletezés. Hol törik meg az 
alapvetően helyes szándék?”(Csapó, 2006, 71.). 
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6. táblázat A TIMSS vizsgálat legfőbb jellemzői saját kutatásom nézőpontjából (sajét készítés) 

 

 

Mire figyelnek a sikeres országok már az általános iskolában: ott jobbak az eredmények, ahol az 
egész országban pozitívak a kilátások, ahol jobb az iskolai légkör, ahol elégedettek a tanárok, 
ahol megjelenik a szülői támogatás, és ahol foglalkoznak a tantervekkel, hogy hogyan kell 
tanítani.15 

                                                           
15 1959 óta, több mint a harminc kutatás, több mint 80 elsősorban fejlődő országban (matematika, 
természettudomány, olvasás). Empirikus, longitudinális, évfolyamalapú (4. osztály, 8. osztály) mérések. A tantervi 
kimenetet (output), valamint az adott időszak leghatékonyabb, legsikeresebb oktatási gyakorlatát vizsgálja 
(mennyire jól tanulta meg a megtanítottat). Teljes kérdőívekkel a hátteret is kutatja: iskola, pedagógus, család. 
(Olvasás 1970, FISS 1970, SIMS 1980, SISS 1983, TIMSS 1995, TIMSS-R 1999, TIMSS-T 2003). SIALS 1999: 
felnőtt olvasásvizsgálat (az írásbeliség szintjének mekkora befolyása van az egyén munkaerő-piaci helyzetére, 
PIRLS 2001: olvasásvizsgálat (általános iskola negyedik osztály). A legsikeresebb mérési tendenciák 1995-2011 
között zajlottak. 1995 kivételével e vizsgálatokban a legjobbak között volt Magyarország, de 1983 hozta a 
legnagyobb sikert hazánknak. Akkor ugyanis a távol-keleti országokat is túlszárnyalva –a legjobb eredményt értük 
el. Az akkori szakirodalom „Mit ér az iskola, ha magyar?”, jelentős eredményről számol be e műveltségi területeken 
(Gecső - Marx, 1992). Hazánk mind 1970-ben, mind 1983-ban a vezető országok között szerepel.  
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Jobb betekintést nyújt, amennyiben tantárgyi területekre bontjuk a vizsgálható adatokat. A 
földtudomány szerepe arányait tekintve azonos a kémiáéval (18%), viszont alacsonyabb a 
fizikáénál (28%). Ennél több információ nem deríthető ki tantárgyunkra vonatkozóan. A magyar 
általános iskolás diákok pl. a várakozásokkal ellentétben nem az ismeretek felidézésében, hanem 
az ismeretek alkalmazását igénylő feladatok megoldásában érték el a legjobb eredményt (2007). 
A fizika tantárgy területén kiemelkedően teljesítenek és mindhárom tantárgyi területen az 
„ismeretek” tartalmi részében a legjobbak a világon. Az alkalmazás és az értelmezés 
gyakorlásában jelentősen elmaradnak a magyar diákok attól, amit a különböző irányú ismeretek 
kezelése terén tudnak.  

Ez a megállapítás meghökkentő módon összhangban van a PISA vizsgálat tapasztalataival és 
arra mutat rá, hogy a felső tagozaton és a középiskolában tanított nagy tömegű ismeret és elmélet 
háttérbe szorítja a 4. osztályban még az ismeretekkel azonos szinten lévő érvelési képességet, 
valamint az ismeretalkalmazó képességet. A nemzetközi mérések ugyanis, az alkalmazás és az 
értelmezés fontosságára hívják fel az általános és középiskolai kollégák figyelmét. Így látható 
ok-okozati összefüggésében, hogy a hazai középiskolai képesség-, készségfejlesztés problémáinak 
egyik gyökere az általános iskola felső tagozatának maradi oktatási gyakorlatában rejlik. 

 

5.2. PISA (Programme for International Student Assessment) 
(OECD - Organization for Economic Cooperation and Development -„A 
nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja”) a földrajzi képesség-, 
készségfejlesztés szempontjából 

 
A PISA természettudományos eszköztudása túlmutat az alapvető fogalmak, mint pl. tápláléklánc, 
halmazállapot, vagy az energia-megmaradás elve elsajátításán. Magába foglalja a tudományos 
kutatásokhoz szükséges folyamatok ismeretét, a problémák megoldásához elhagyhatatlan 
bizonyítékok azonosítását, következtetések levonását, értékelését és e nyelven való 
megfogalmazását is. Természettudományos műveltségen a PISA nem az egyén 
ismeretanyagának gazdagságát érti, hanem sokkal inkább azt, hogy miként igazodik el a tanuló 
saját ismeretei között. Ennek része például, hogy képes-e megítélni egy állítás igazságtartalmát, 
meg tudja-e különböztetni a bizonyítékokkal alátámasztott felvetéseket az egyszerű véleménytől 
úgy, hogy a tényeket és állításokat összeveti azzal a természettudományos modellel, ami saját 
magában kialakult. Tudnia kell, hogy melyik probléma képezheti tudományos vizsgálat tárgyát, 
és melyik nem. Valamint azt is, hogy van-e az adott kérdésre adható természettudományos 
válasz, avagy az egy másik tudomány hatáskörébe tartozik.16 A PISA mérések mindhárom 
tudományterületen – olvasás, matematika, természettudományok – három dimenzióba 
szerveződnek, s alapvető kompetenciákat vizsgálnak. 

                                                           
16 A matematika területén sem elegendő az alapvető fejezetek (számok és műveletek, mértékegységek, síkbeli és 
térbeli alakzatok és tulajdonságaik, a bizonytalanság, a növekedés és a változás) ismerete, hanem elengedhetetlen a 
matematikai gondolkodás, a modellezés és a problémamegoldás képessége is: matematikai problémák felvetése, 
bizonyítások levezetése, a matematika nyelvén való kommunikálás. 
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 Tudáselemek: bizonyos ismeretanyag elsajátítását jelentik: a tudományos tények, 
szakkifejezések, és fogalmak mibenlétét, ill. a tudományos elvek és törvények 
működését: „Élet és egészség”, „Fizika és kémia”, „Földünk és környezetünk” (lásd 
Melléklet 1. és Melléklet 2.). Vizsgálja, hogy a társadalom, mely probléma-területeinek 
megoldásánál használja fel az adott tudományterületet. 

 Gondolkodási műveletek: a gyakorlatias, problémamegoldó szemléletet követve a 
természettudományos szempontok alapján vizsgálható kérdések feltárása a cél.17 
Következtetés levonása, ill. mások következtetéseinek kritikus értékelése tartozik ide. Az 
adatok, a helyzet és a tények ismeretében a tanulónak érvelnie kell meghatározott 
közönség számára. Ezen kívül természettudományos elméletek értelmezését, a változások 
lehetséges okainak magyarázatát, ill. a változások következményeinek előrejelzését, 
prognosztizálását célozza meg. 

 Alkalmazási területek: a tanuló legyen képes a valós élet problémáit felismerni. Ezek 
lehetnek személyes jellegűek, mint a táplálék-, vagy energiafelhasználás, társadalmi 
vonatkozásúak - nagyobb közösséget érintőek -, mint az ivóvíztisztítás vagy erőmű-
telepítés, de érintheti az egész világot is, mint pl. a globális felmelegedés, vagy a fajok 
kihalása. Történeti és tudománytörténeti esetek kerülhetnek elő, melyek hatással voltak a 
társadalmi döntéshozatalra. Szembetűnő, hogy a PISA vizsgálat kérdéskörei nagyobb 
szerepet szánnak a földrajz tantárgy keretein belül oktatott ismereteknek, mint korábban 
a TIMSS. Az utóbbi évtizedben ugyanis többször (pl. Csád-tó (2003), Gran Canyon 
(2006), stb...) a Föld globális problémáin keresztül kerültek megfogalmazásra a feltett 
PISA feladatok (lásd. Melléklet 1.; Melléklet 2.; Melléklet 3.). 
 

A nemzetközi kutatók véleménye alapján megállapítást nyert, hogy a közoktatás első nyolc 
évében magas színvonalon elsajátított természettudományos ismeretek önmagukban még nem 
garantálják a diákok hasonló nívójú problémamegoldó képességét, gyakorlati jártasságát. „Ez a 
tény arra figyelmezteti a magyar pedagógustársadalmat, hogy az ismeretek és a megfelelő rutin 
elsajátítását hangsúlyozó általános iskolai természettudományos oktatásban nagyobb szerepet 
kell kapnia az ismeretek valósághű feldolgozásának, az önálló és csoportos problémamegoldó 
tevékenységnek”. (Vári, 2000) A 2006-ban lezajlott PISA vizsgálatot érdemes behatóbban 
megnézni, hiszen abban az évben kiemelt vizsgálati fókuszba a természettudományos műveltség 
került. Az egyénnek az a képessége, hogy a természettudományi ismeretek és azok alkalmazása 
segítségével képes kérdéseket feltenni, új ismereteket elsajátítani, meg tud magyarázni 
természettudományi jelenségeket és bizonyítékokkal alátámasztott következtetéseket fogalmaz 
meg természettudományos problémákkal kapcsolatosan. Feltételezi, hogy a diák megérti az 
emberi tudásként és emberi munkaként is értelmezhető természettudományok jellemző 
tulajdonságait, valamint azt, hogy a természettudományok és a technika hogyan alakítja fizikai, 
szellemi, és kulturális környezetünket. A vizsgálat még abban is bízik, hogy megfontolt 
állampolgárként hajlandó magát elkötelezni természettudományi vonatkozású problémák és 
elméletek mellett. 

 

                                                           
17 Egy természettudományos vizsgálatban felhasználható bizonyítékok felismerése, egy vizsgálat gyakorlati, vagy 
elméleti végrehajtása úgy, hogy annak eredményei a megfogalmazott problémára választ adjanak, és értékelésre 
alkalmasak legyenek. 
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7. táblázat A PISA vizsgálatok legfőbb jellemzői saját kutatásom nézőpontjából 

 

 

A magyar eredmények matematikából az OECD átlag alattiak, az első mérés óta semmit sem 
változtak. Természettudományból is csak néhány ponttal haladjuk meg az átlagot (2009), a 2006-
ban megállapított 500 pontban rögzített OECD átlageredmény 501-re módosult. Elől áll Sanghaj, 
(575 pont), Finnország (554 pont), Hongkong (549 pont). Magyarország helye a 13-21. hely 
között lehet a 34 (2009) OECD ország között. Ehhez hasonló szinten van a tudásuk a norvég, a 
belga, dán, svéd, osztrák, lengyel, USA-beli és francia diákoknak. Teljesítményszintek (6) 
szerint a magyar diákok mindössze 5,7 % – a éri el a két legmagasabbat. Ebben a tekintetben a 
legeredményesebb oktatási rendszerek Finnországban, Új-Zélandon, Japánban, Sanghajban és 
Szingapúrban működnek. Rendkívül fontos indikátor a vizsgálatban a második képességszint – 
amely azt a tudást mutatja, hogy a diákok hány százaléka nem éri el ezt a nívót – ugyanis a 
munkaerőpiacra kerülés lehetőségének a szintjét. Úgy tűnik, hogy oktatási rendszerünk ebben a 
tekintetben nagyobb egyenlőséget biztosít diákjainak általában, mint kiemelkedő képességű 
tanulói esetében. A magyar természettudományos eredmény tehát úgy átlagos, hogy viszonylag 
kevés a lemaradással veszélyeztetett diák, de kevés a PISA kritériumok szerinti kiemelkedő 
tanulói teljesítmény is. Úgy látszik, hogy az utóbbi évek negatív visszajelzései ellenére is a 
magyar természettudományos oktatás a diákok széles körének biztosít megfelelő minőségű 
tudást (Csapó, 2010). 
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2006-ban a természettudomány központi terület volt a PISA mérésben (lásd 7. táblázat). A 
következő három évben nagy változások nem történtek az eredményesség területén. Az 500 
pontos OECD átlaghoz képest 2006-ban 504 pont, míg 2009-ben 503 pont volt a magyar 
átlageredmény. A kutatások felhívják a figyelmet a matematika és a természettudományok 
erőteljes korrelációjára. Vagyis a két tantárgycsoport egymásnak való megfelelésére, kölcsönös 
függőségére (Csapó, 2006, 2010). 

A pedagógiai mérések módszerében is újdonság történik. A PISA szakít az „egy szituáció-egy 
item” mérési szerkezettel, amely az IEA felméréseket jellemzi. Helyette a „cluster” fogalmat 
vezeti be, melynek magja egy hosszabb, vagy rövidebb szöveg, ábra, grafikon, táblázat. 
Láthatóvá válik, hogy még a minimális elvárások is valójában igen összetett, képességek és 
készségek meglétét feltételezik a diákok esetében. Ehhez a fejlesztéshez a mai magyar 
iskolarendszeren belül a természettudományok tanórái hatékonyságukat tekintve 
különbözőképpen járulnak hozzá. 

 

 

5.3. A nemzetközi vizsgálatok tapasztalatai 
 

Hasonlóak abban a vizsgálatok, hogy következetesen megmaradnak a választott azonos tantárgyi 
tartalomnál.  

Összhangban van a két vizsgálat megállapítása abban is, hogy a felső tagozaton és a 
középiskolában tanított ismeret és elmélet háttérbe szorítja az alsó tagozaton még 
eredményesnek látszó ismeretalkalmazó képességet. Ezt a tényt támasztják alá a személyiség 
fejlődését vizsgáló kutatók (Angelusz, 1996; Bábosik, 2001; Nagy József, 2000; Schaffhauser, 
2000; Rogers, 2006) az egyén fejlődésével kapcsolatos feltételezései. Amikor egy képességet 
kiválasztunk, és azzal lényegesen előrehaladunk a többihez képest, nem vezet eredményre a 
teljes, mindenoldalú oktatás- nevelés folyamatát tekintve. Azonos ütemben, arányosan, 
harmonikusan érdemes az elvárásoknak eleget tenni. 

Különböznek, mert nem azonos életkorban – az általános iskolai negyedik, ill. nyolcadik osztály 
ill. középiskolában a tanuló tizenötödik életévében – mérnek. 

Nem azonosak az összehasonlítás feltételei, mert más nemzetek a résztvevők, mert eltérő célt 
szolgálnak, mert tantervalapú, ill. munkaerő-piaci lehetőségeket prognosztizálnak. Ezért nem 
meglepő, hogy különbségek vannak az eredményekben is. Mérési szerkezetük is eltér egymástól 
„ item” helyett „cluster”. 

Mindkét vizsgálat elmarasztalást fogalmaz meg a tantervben lévő tananyaggal szemben – 
jelenjen meg benne több modern természettudományos ismeret, –valamint hogy az oktatásban 
nem kap elég hangsúlyt az „alkalmazás” és „értelmezés”. Hasonlóképpen – 1970 óta állandó 
téma –, hogy a memorizálásnál nagyobb figyelmet kell fordítanunk a tanulói tevékenységekre, 
tanulói kísérletezésre, problémamegoldásra, stb.  
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Az 1970 – 80-as években a TIMSS tanterv alapú vizsgálatokban kiugróan eredményesek voltak a 
magyar általános iskolai negyedikes és nyolcadikos diákok. 1983-ban az élen álltak (Marx - 
Gecső, 1993), aztán még egyszer 2007-ben, egyébként követik az ázsiai tanulókat, ahol minden 
esetben az ismeretek alkalmazása – felismerés, meghatározás, számítás, mérés, besorolás, 
jellemzés, szemléltetés példákkal – terén voltak a legeredményesebbek. 1970 óta állandó téma, 
hogy a memorizálásnál nagyobb figyelmet kell fordítanunk a tanulói tevékenységekre: 
kísérletezésre, problémamegoldásra. A magyar tanterv kívánalmai elmaradnak az alkalmazás és 
az értelmezés terén más országokhoz képest. Ez a megállapítás összhangban van a PISA 
vizsgálattal. 

 

 

5.4. A nemzetközi mérések földtudományi vonatkozásai 
 

Szaktanácsadói tapasztalataim alapján a gyakorló pedagógusok többnyire csak felületesen 
ismerik a nemzetközi mérések (TIMSS, PISA) jellegzetességeit – elvek, hasonlóságok, 
különbségek –, ezért nem is élhetnek a tanítási órán az e mérések tapasztalataiból adódó 
esetleges javítási, korrekciós lehetőségekkel sem. Ezért összefoglalom a legfontosabb 
jellemzőket a földrajzi középiskolai képesség-, készségfejlesztés nehézségeinek feltárása 
érdekében. 

A TIMSS mérésekben a földtudomány a következő tartalmi részeket jelenti: a Föld szerkezete, 
fizikai tulajdonságai, a Földön játszódó folyamatok, ciklusok, földtörténet. A Föld erőforrásai, 
használatuk és megőrzésük. A Föld a Naprendszerben és a világmindenségben. (A földrajz a 
kémiával azonos arányban szerepel a megfogalmazott feladatok esetében, míg a fizika kicsit 
többet, ill. a biológia majdnem ennek kétszeres arányát jelenti.). Ilyen pontos tartalmi utalással a 
PISA nem rendelkezik. Viszont a legmodernebb kívánalmakat fogalmazza meg az oktatás 
tartalmával szemben: a földi élettel kapcsolatos mindennapi gyakorlati kérdéseket veszi górcső 
alá. A PISA ökológiai szemlélete gyakorlatilag a földrajzi fenntartható fejlődéssel azonos. 
Elvárásai többet jelentenek, mint alapvető fogalmak ismeretét: a kutatásokhoz szükséges 
folyamatok átlátását kérik. A tudományos problémák megoldásához szükséges bizonyítékok 
azonosítását, következtetések levonását, értékelését, tudományos nyelven való megfogalmazását 
várja el. Különválasztja az ismereteket (tudáselemek: ismeretek, tények, szakkifejezések, 
tudományos elvek. Hogyan használja az elvet a társadalom?) a gondolkodási műveleteket 
(bizonyítékok felismerése, gyakorlati, vagy elméleti végrehajtásuk, következtetés, kritikus 
értékelés, prognosztizálás) és az alkalmazási területeket ( a valós élet problémái, döntéshozatal 
pl: tápláléklánc, energiafelhasználás, globális felmelegedés, stb.). A hangsúlyt pedig a harmadik, 
a napjainkban legmagasabb fokú emberi teljesítményként értékelt művelet, az alkalmazás 
területére helyezi. 

Nyomon követhető, hogy a PISA nagyobb szerepet szánt a földrajz keretein belül oktatott 
integrált természettudományos ismereteknek, ill. rokon-, és határterületeinek. A közoktatás első 
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nyolc évében magas színvonalon elsajátított ismeretek önmagukban még nem garantálják a 
diákok hasonló nívójú problémamegoldó képességét, gyakorlati jártasságát.  

Elmarasztalták ezek a PISA vizsgálatok hazánkat az alkalmazás – kiválasztás, ábrázolás, 
modellezés, információk értelmezése, megoldás megtalálása, végrehajtás – és az értelmezés 
területén – elemzés, probléma megoldása, általánosítás, összekapcsolás, integrálás, szintézis, 
bizonyítás, hipotézis, előrejelzés, indoklás, értékelés – terén. A közoktatás első nyolc évében 
magas színvonalon elsajátított ismeretek önmagukban még nem garantálják a diákok hasonló 
nívójú problémamegoldó képességét, gyakorlati jártasságát, állapítja meg a PISA. Diákjaink az 
első harmad végén (13-21. hely) állnak természettudományos ismereteiket tekintve (2009). A 
PISA követelmények többet jelentenek, mint az alapvető fogalmak ismerete. A kutatásokhoz 
szükséges folyamatok ismeretét jelentik. A tudományos problémák megoldásához szükséges 
bizonyítékok azonosítását, következtetések levonását, értékelését, tudományos nyelven való 
megfogalmazását várja el a tudáselemek – ismeretek, tények, szakkifejezések, tudományos elvek 
– terén. A gondolkodási műveletek – bizonyítékok felismerése, gyakorlati, vagy elméleti 
végrehajtásuk, következtetés, kritikus értékelés, prognosztizálás – és az alkalmazási területek – a 
valós élet problémái, döntéshozatal pl: globális felmelegedés, energiafelhasználás, tápláléklánc, 
stb. – esetében hogyan használja az elvet a társadalom?18  

A PISA feladatok közül kiválasztottam kettőt (lásd Melléklet 1. és Melléklet 2.), továbbá 
összehasonlítottam egy hazai kompetenciamérési feladattal is (Melléklet 3.). Arra törekedtem, 
hogy általuk világítsam meg elvárásaikat a gyakorló földrajztanár számára. Választásom azért 
esett legelőször a Csád-tóról szóló feladatra (Melléklet, 1.), mert jól láthatóan mutatja, 
mennyiben szolgálhat egy valódi földrajzi téma szövegértési feladat hordozójaként. A „Csád –
tó” tartalmi elvárások szerint mindhárom tudományterületet – fizikai rendszerek; a Föld és a 
világegyetem; a technika rendszerei – érinti. A második feladat, az „Üvegházhatás” (Melléklet, 
2.) bemutatásával pedig azt kívántam felfedni, hogy a valódi természettudományos PISA 
feladatok rendkívül összetett módon hordozzák az általam felvetett gyakorlati oktatási 
problémát. Ugyanis a feladatban rejlő megközelítések minden természettudományos tantárgy – 
biológia, fizika, földrajz, kémia és matematika – egy adott fejezetét érintik, hordozzák az illető 
tudományterület sajátosságait és hol kisebb, hol nagyobb mértékben a földrajzi probléma is ott 
rejlik a kérdésben nyíltan, vagy rejtetten. Amennyiben a mérésekben vizsgált rejtett kognitív 
műveleteket tekintjük e konkrét feladatokban, úgy ezek a természettudományos magyarázatok 
kategóriáját jelölik a méréssel kapcsolatos műveletek elvárásai között. A természettudományos 
kompetenciák esetén mindkét esetben lefedik a természettudományos problémák felismerését, 
valamint a természettudományos bizonyítékok alapján történő következtetéseket. A harmadik 
kritériumnak, a természettudományok alkalmazási területei – kontextus, szituáció – 
kívánalomnak a „Csád –tó” esetén a környezet témakört, míg az „Üvegházhatás” esetében a 
környezet, a veszélyek és a természettudomány és a technika kapcsolata szituáció is az 
értelmezési tartományba tartozik. 

                                                           
18 Magyarországon a teljesítménykülönbségek az iskolák közötti különbségekből származnak: a tanulók jobb 
eredményt érnek el, mint azt a szociális, gazdasági és kulturális hátterük alapján várnák. 
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Mélyebben is vizsgálhatjuk a feladatok és a hozzátartozó kérdések viszonyát. Milyen műveleti 
szintet jelent a PISA vizsgálatban a „Csád –tó” feladatához tartozó kérdés sor: 
információkereséshez (3), kapcsolatok és összefüggések felismeréséhez (3), ill. reflektáláshoz 
(3) véljük őket gondolatban inkább közelebb.19  

Amennyiben kizárólag a földrajzi képesség-, készségfejlesztési felületeket keressük e két 
megadott feladatban, úgy minden esetben megtalálhatjuk a tér, az idő és a gondolkodási mellett a 
problémamegoldás képességének és készségének fejlesztését is. 

Vagyis a földrajzi képesség-, készségfejlesztés gyökereit a nemzetközi és hazai mérések 
másodelemzéséből jelenlegi eszközeimmel még mindig csak részben sikerült feltárnom, s azokat 
is mindig más természettudományos tantárgyak „képesség – együtteseivel” egybeforrottan.  

Amennyiben azonban a tantárgyat oktató pedagógus ezt a felismerést nem teszi meg, úgy nem is 
ismerheti nem is tudhatja, hogy milyen ajánlott gyakorlati elvárásoknak kell eleget tennie a 
tanórán. 

 

 

6. Mennyiben figyel a magyar földrajztanterv a gyakorlati oktatásra, 
valamint a hazai és nemzetközi trendekre? 

 

 

A középiskolai földrajztanítás keretein belül történő képesség- készségfejlesztést, számos 
tényező alakítja. Közülük a legjelentősebb befolyást a mindenkori tanterv – hivatalos, 
intézményen kívüli, irányítási, ellenőrzési, írásbeli, érvényes dokumentum – gyakorolja. A 243/ 
2003. (XII.17.) Kormányrendelet rendelkezik a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról. Empirikus adataimra ez a tanterv gyakorol döntő hatást, melyet a kutatási 
módszerekről szóló fejezetben (1.3.) már érintettem. Óralátogatási jegyzőkönyvi adataim 
ugyanis még az akkor érvényben lévő tantervi időszakhoz kötődnek. Útközben már megjelent a 
110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet, mely a legújabb Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról (www.magyarkozlony.hu/pdf/13006, ill. www.ofi.hu/nat) 
rendelkezik. Vizsgálódásom alapját azonban nem a legújabb tanterv képezi, hanem az ezt 
megelőző. 

A tantervi dokumentumelemzéssel két szempontot tűztem ki. Vizsgálom a témám szempontjából 
fontos tényeket, valamint megkeresem a szövegben a képesség-, készségfejlesztés meglévő 
mintázatát. Ez a háló, már elég biztonságosan körbefogja az általam kutatott témát. 
 
 

 

                                                           
19 Megjegyzem, a hazai kompetencia vizsgálat szövegértési kategóriái is hasonlóképpen értelmeznek. 

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13006
http://www.ofi.hu/nat)
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6.1.  A Nat - 2003 felépítése 
 

 A dokumentum egymást követő fejezeteiben – sorrendben a III: részben – írnak a 
természettudományos kompetenciáról. Az ismert kulcskompetenciák leírása minden 
esetben azonos elv szerint épülnek fel: általános bevezető után a „szükséges ismeretek, 
képességek és attitűdök” sorakoznak. 

 Kutatásom számára a „természettudományos kompetencia” fogalomköre befolyásoló. „A 
természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. …magában foglalja az emberi 
tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés 
formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. Itt szerepel a már fent említett 
szükséges ismeretek és képességek, attitűdök ismertetése is. …elengedhetetlen a 
természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, … 
tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete… az egyén képes 
mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi 
életben felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja tudását 
alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a 
tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és 
közösségi célok elérésében, valamint, a természettudományos és műszaki műveltséget 
igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- 
és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a 
fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokális, és globális 
vonatkozásokban egyaránt. A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi 
attitűdöt, az etikai kérdések iránti érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság 
tiszteletét egyaránt magában foglalja – különösen a tudományos és technológiai fejlődés 
saját közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban.” 

 E kompetenciaterület minden természettudományos tantárgy számára – így a földrajz 
számára is – rendszerbe illeszti, és elvárja a képesség-, készségfejlesztést, valamint az 
ismeretek és módszerek átadásának feladatát, s ezzel összefüggésben a magyarázatok és 
előrejelzések természeti környezetünkhöz kapcsolódó globális földi jelenségekhez kötődő 
elvárásait. Feltételezi a kritikus és kíváncsi tanulói attitűd kialakítását, a tudományos 
fejlődéssel kapcsolatos felelős gondolkodás központba állítását. 

 A földrajzot nem csak szigorúan a természettudományos kompetenciákhoz tartozó fejezet 
érinti azonban szorosan, hanem az összes megemlített kompetenciaterület a 
matematikaitól, a nyelvi kompetenciákon át, a digitális és tanulási, művészeti 
kompetencián keresztül a tanulás kompetenciájáig. Közülük bizonyosak még inkább 
kiemelkednek, elsősorban meghatározóak, és kétség kívül a legszorosabban 
kapcsolódnak a földrajzi képességek-, készségek fejlesztési területeihez. Ezek 
legelsősorban a matematikai és a művészetek térbeli tájékozódást fejlesztő 
kompetenciaterületei. E kompetencia területek ugyanis közös „képesség – együtteseket” 
takarnak: nevezetesen a térbeli készségek-, és képességek fejlesztését a közoktatási 
rendszerben. Az említett „képesség – komplexek” együtt, avagy párhuzamosan 
alakíthatók a fejlesztés során. Ehhez a komplex képességterülethez kapcsolódik a 
földrajzi térképolvasás megalapozása, mely alapvető tantárgyi kompetencia esetünkben: a 
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mechanikus, a komplex, és a logikai térképolvasást is erre alapozza a földrajztanítás 
(Makádi, 2005. 90.).  

 A „tér”-beli képességek mellett hasonlóképpen elgondolkodtató az „idő” értelmezése is a 
tantervben. Az itt fellelhető „képességnyalábok” leginkább a történelem, ember és 
társadalom, valamint a filozófia, szociológia területéhez kapcsolják a földrajzot. Ilyen 
jellegű feltáró, módszertani írásokat sem a hazai, sem a nemzetközi irodalomban nem 
találtam. Annál is inkább, mert – a középiskolai fejlesztés általános műveltséget 
megszilárdító szakaszában – a tananyag tartalmi területeit illetően érthetetlen módon 
elválik az időbeli „képesség – együttes” fejlesztése egymástól földrajzból és 
történelemből. Míg a földrajz ebben az életkori szakaszban – kilencedik osztály – a 
nagyléptékű földtörténeti időt oktatja a biológiával, kémiával, fizikával karöltve, addig az 
emberiség történelmi idejének tárgyalása ehhez képest „lelassul” a közoktatásban, a 
középiskolai tanterv e szakaszában. Nem hogy egymást erősítenék ezek az oktatási 
„képesség - komplexumok”, hanem kimondottan gyengítik a másik erejét. Ez a jelenség a 
70-es évek utolsó harmada óta fennálló probléma a magyar közoktatásban.20 
Hasonló szokáselv alapján történhetett meg, hogy a középiskola utolsó két évfolyamáról 
a földrajz, mint tantárgy egyszerűen elmarad a tantervből. Abbamarad tanítása, 
megszűnik. Köszönheti ezt valószínűleg a valamikori ötvenes évek túlpolitizált 
földrajzoktatási elveinek (Probáld, 1999), de valószínűleg más oka is lehet. Egyelőre 
kevés remény van rá, hogy a születetten tehetséges tanulókon kívül a közepes képességű 
diákok többségénél is kialakulhassanak a tanterv szerint elvárható „tér” és „idő” 
„képesség – nyalábok”. Hiszen neveléspszichológiai-, és fejlődés-lélektanilag nem a 
megfelelő életkorban és nem is megfelelő ideig adunk lehetőséget a „térbeli” 
kompetenciák kialakulásához (Csépe, 2012). 

 Ugyanebben a tantervi fejezetben – III. rész - kap helyet a „kiemelt fejlesztési feladatok" 
ismertetése: énkép, önismeret, majd hon- és népismeret, európai azonosságtudat - 
egyetemes kultúra, később az aktív állampolgárságra, ill. demokráciára, a gazdasági 
életre és a környezettudatosságra nevelés. Ezek a képesség-készségfejlesztési területek 
elsősorban ismeretanyagukat, tartalmukat tekintve utalnak arra, hogy számos helyen 
közük van a középiskolai földrajzoktatáshoz. Ugyanis a földrajz tantárgy oktatási céljai 
megegyeznek e kiemelt fejlesztési területek céljaival is. Az ennek megfelelő tantárgyi 
tartalmak a kerettantervi tantárgyak szerinti leírásban szerepelnek. A földrajz esetében a 
9. és 10. évfolyam kerettanterveiben jelennek meg, de az életkori sajátosságokat 
figyelembe véve ez a fejlesztés nem történhet meg optimálisan, ugyanis a felsőbb 
évfolyamokon lenne ez a cél optimálisan megvalósítható.21 

 A differenciálás – IV. rész – tartalmazza a tantervi „egységesítést szolgáló közös alapot. 
Itt jelöli ki az iskolák, a pedagógusok, és a tanulók differenciált tevékenységeinek 
lehetőségét. „A megjelenő értékek, fejlesztési feladatok, s a minderre ráépülő 

                                                           
20 Más tantárgyak koncentrációja sem párhuzamos – földrajz, történelem, magyar nyelv és irodalom, 
művészettörténet, stb. - ahol a hétköznapi tanítási gyakorlat alapján annak kellene lennie. Ennek oka a 
hagyományokon kívül nagy valószínűséggel a tananyag tartalmi sajátosságaiban keresendő. 
21 A tanterv legutolsó fejlesztési szakaszában - 17-18 éves életkorban - érthetetlen ok miatt elmarad a 
földrajzoktatás. Éppen abban a fejlődés-lélektani, pedagógiailag értékes szakaszban, amikor a tanterv fejlesztési 
feladatainak és az érettségi követelményeknek az összehangolása folyik minden oktatott tudományterületet bele 
értve. Nem magyarázható ez még azzal a tantervből származó gyenge indoklással sem, mely szerint,”ebben a 
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak a 
tudatosítására kell elsősorban törekedni.” Ez a magyarázat nem pótolja a képesség-, készségfejlesztésben fellépő 
hiányt: a kompetenciák összetartozását, a „készség-, képességfejlesztési együttesek” egymással való kapcsolódását, 
ill. az életkori sajátosságoknak megfelelő felbontást, és fejlesztést és kialakulást a fentebb említett kiemelt fejlesztési 
feladatok esetében (Csépe, 2012). 
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differenciálás, egyaránt azt a célt szolgálja, hogy a tanulók – adottságaikkal, 
fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett 
és spontán módon szerzett tapasztalataikkal összhangban, – minél teljesebben 
bontakoztathassák ki személyiségüket…” 

 A VII. rész a tanterv fejlődés-lélektani és neveléspszichológiai alapjait közvetíti: az 
általános műveltséget megszilárdító szakasz – 9. évfolyamtól a 10., ill. a 11. évfolyamig 
tart -, jelenti a földrajz helyét a mai tantervben. A tartalomba ágyazott képességfejlesztés 
elve – a 9. évfolyamtól nyomatékosan – emelkedik ki. 

 A továbbiakban e bekezdésben a tanterv a műveltségterület százalékos arányaira 
koncentrál. E szerint „Földünk és környezetünk „elnevezéssel 5-10. osztályig kap 
lehetőséget a földrajz 4-8 %-ban. E fejezet tartalmazza tantárgyanként az alapelveket és a 
fejlesztési feladatokat is. 

 A VIII. rész a tantervi fejezetek tartalmi szabályozással összefüggő definícióit – 
alaptanterv, helyi tanterv, kerettanterv, kompetencia – alapúság értelmezése, 
követelmények, kulcskompetenciák, oktatási program, majd a programfejlesztések, a 
tantervi idő és a vizsgakövetelmények – sorakoztatja fel.  
 

A kormányrendeletet követő 2003 –as tantervben teret kap a tantervírók szándéka, az angolszász 
és nyugat-európai modern oktatási rendszerek kompetencia alapú oktatási metódusának 
bevezetése. Kijelöli az egyes tantárgyak képesség-, készségfejlesztésének irányait. Szembetűnő 
változás, hogy az előző évtizedekhez képest szerényebb mennyiségű a közoktatási tényanyag, a 
tantárgyi tananyagtartalom – különösen igaz ez a szigorúan vett természettudományos 
tantárgyakra, és a földrajzra – s ezzel párhuzamosan csökken a tantervben erre fordítható 
órakeret, vagyis a heti óraszám. A komoly tantervi tantárgyi órakeret veszteség mellett azonban 
új perspektívák nyílnak. Ugyanis az egész tantervi keret előnyeit hivatott támogatni a 
kulcskompetenciák rendszere. Mindemellett más megközelítésbe kerül a tanulás. Ez az új típusú 
tanulásfelfogás, valamint a differenciálás kiemelt gondolata együtt szolgálja a teljesebb 
személyiségfejlesztést a közoktatási rendszerben. Figyelemreméltó, hogy ezt az előző 
évtizedekhez képest merőben új szituációt a földrajz hogyan képes jelentős mértékben a maga 
javára fordítani. A tantervhez megjelenő kerettantervi (Magyar Közlöny, 2003/43/II. szám, 303.) 
leírásban a földrajz szemléleti elemeinek megújítását szorgalmazzák megalkotói pl. „értelmezzék 
az élettelen és élő és természet folyamatainak társadalomra gyakorolt hatásait”, „Tudják a 
tanulók elhelyezni Magyarországot és Európát a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban” stb. 

„Célok és feladatok” fejezetben a képességek-, és készségek fejlesztését helyezi középpontba a 
dokumentum pl. „… a tanulók ismerjék meg a természeti és társadalmi jelenségeket, értelmezzék 
a természeti feltételek és a társadalmi-gazdasági jellemzők közötti kapcsolatokat a földrajzi 
térben, használják ismereteiket a mindennapi élet szempontjából fontos döntések 
meghozatalakor”. A továbbiakban a belépő tevékenységek sorakoznak pl. „egyszerű térképi 
ábrázolások készítése, felszínfejlődési folyamatok és felszínformák felismerése képek és ábrák 
alapján”, stb. Majd a tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak következnek. 
Külön említésre méltó az előzetes tudás, a kulcsfogalmak, valamint az ismeretekhez és 
fejlesztési követelményekhez kapcsolódó un. kapcsolódási pontok, ill. a fejlesztés várt 
eredményeinek oszlopa a középiskolai évfolyamok zárásánál. Ezek a szempontok a 
követelményrendszerrel együtt már a kétszintű érettségi vizsgát vetítik előre. 
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A mindenkori kerettantervet pedig az oktatási rendszerben másodlagos eszközök, mint tankönyv, 
munkafüzet, atlasz, feladatgyűjtemények, bemutató taneszközök, stb. támogatják. A támogató 
eszközök sorát gazdagítja a kompetencia mérések bevezetése is minőségbiztosítás címén. 
Hasonlóképpen ezt a vonalat erősíti a szaktanácsadás megjelenése, mely feladatokat majd a z 
implementáció fejezetében ismertetek. 

 

 

6.1.1. A képesség-, készségfejlesztés a tantervben 
 

Tartalomelemzést végeztem, melynek során a téma szempontjából fontos kifejezéseket kerestem 
meg a szövegben. Másrészt a képesség-, készségfejlesztés szempontjából fontos tantervben 
megjelenő mintázatokat tártam fel. A Nat-2003 - ban kutatásom szempontjából fontos fogalmi 
szerkezet (lásd. 8. táblázat) fedhető fel. Az adatok vizsgálatakor szembetűnő, hogy a 2003. 
kormányrendelet által meghatározott tanterv születésekor már a kompetencia – 56 alkalommal 
fordul elő - alapú oktatási elvek uralták e hazai közoktatási dokumentumot. Továbbra is gyakran 
használt kifejezés a képesség – 107 esetben említett –, valamint a készség – 67-szer kerül elő –, 
ill. a képességfejlesztés – 7 esetben hivatkoznak rá.  

8. táblázat „Képesség-, készségfejlesztés” a Nat-2003-ban 

 

 
A magyar közoktatásban évtizedek alatt elterjedt, megértett és letisztult – ismeret – jártasság – 
készség – fogalomkör még biztonságosabb támpontot jelentett 2004-ben is a gyakorlati 
szakemberek körében, mint az akkor még kevéssé ismert „kompetencia” fogalom. 
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6.1.2. A képesség-, készségfejlesztés értelmezése a Nat-2003-ban? 
 

Szemlélete merőben újat hoz az akkori hazai közoktatási rendszerbe. Ugyanis az angolszász 
területről érkező kompetencia – alapú oktatásról kiderül, nem egyenlő a már korábban elvárt, 
nálunk megszokott képességfejlesztéssel: annál lényegesen többet jelent. Nemcsak a képességek 
meglétére, az általános – írás, olvasás, számolás, beszéd –, a speciális – zenei hallás, konstruáló 
képesség, finom motorizált mozgás – képességekre, vagy a biológiai rátermettségre – a 
képességek biológiai diszpozíciójára – gondolnak itt a szakemberek (Bábosik, 2002). Ez a 
nevelési - oktatási szemlélet elsősorban a készségek kreatív, alkotó használatáról szól és a 
meglévő képességekkel együtt várja el a megtanultak alkalmazását. Tulajdonképpen olyan 
„együttes képességeknek” – vagy akár „képesség-együtteseknek”, „képesség-nyaláboknak”, 
„képesség-komplexeknek” – is felfoghatók, melyeknek segítségével cselekvőképessé, 
problémamegoldóvá, egymással együttműködővé lesznek diákjaink a mindennapi életben. A 
kompetencia alapú oktatás lényege tehát az a hangsúlyeltolódás, amely a tanuló fejlesztését az 
ismeretek átadásától, a megfelelő képességek kialakításától a mindennapi használhatóság 
irányába vezeti. Arról a folyamatról – tendenciáról – van itt szó, mely a megnevezett időszakban 
a magyar közoktatásban fellelhetően kirajzolódott: a képesség –, készségfejlesztés vált 
hangsúlyozottabbá. Ennek során az egyén számára fontos differenciálás került előtérbe, mely 
kooperatív oktatási munkaformákkal párosult, mint a pármunka, a kiscsoportos foglalkozás – 
team – és projektmunka, stb. Világossá válik az irány: többé már nem a tanítás, hanem az 
egyénre szabott tanulás, a személyiségfejlesztés áll a középpontban. 

Álljon itt a tantervi feladat összetettségének példájaként a térszemlélet logikájának fejlesztése, 
mely a földrajz tantárgy képesség-, készségfejlesztésének lényege (lásd 12. ábra). Érdemes 
kiemelni a képesség-, készségfejlesztés összetettségét: a megfigyelések, a tényszerű ismeretek, 
és a fennálló összefüggésrendszerek közötti bonyolult kapcsolatrendszert. 

Az említettek csak akkor valósíthatók meg, – az ismeretek és a képességek csak akkor 
mobilizálhatók, – ha nagyobb hangsúlyt fektet oktatási rendszerünk a fent említett, a diák 
személyiségét a középpontba állító, személyiségfejlesztő oktatásra és nevelésre. A fiatal felnőttek 
attitűdjeinek a való világhoz való alakítására. A kisiskolás tudás iránti kíváncsiságának 
megőrzése – az önbizalom, a pozitív gondolkodás, a problémák mögötti magyarázat 
megismerése – a tanuló személyiségjegyeinek kialakítása nélkül nem megy. Kreatív, logikusan 
gondolkodó, pozitív életút programmal rendelkező, cselekedeteiért felelős állampolgárokra van 
szüksége. 
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12. ábra A térszemlélet logikájának fejlesztése a Nat–2003 szerint (Makádi, 2005, 44.) 

 

 

6.2.  A képesség-készségfejlesztés szemlélete a tantervben 
 

Ebben az időszakban tovább folytatódnak azok az oktatáspolitikai és pedagógiai irányvonalak, 

melyek a rendszerváltáshoz kapcsolódnak hazánkban. Ezeket az éveket a tanítást előíró tanterv 

helyett már a „tanítási program”, un.„curriculum” tantervi műfaj (Perjés-Vass, 2008 5.) jellemzi. 

Az elvet a tananyag – kiválasztás rendszere (lásd 10. táblázat) és a fejlesztendő 

követelményrendszer (lásd 9. táblázat) kijelölése írja le leginkább. Már Tyler (1949) és Bloom 

(1956) valahai rendszerében felfedhető egy paradigmaváltási kezdet, melyek ebben az 

időszakban az operacionálás, de még inkább a rugalmasság felé mozdulnak el. A rendszerváltást 

követően pedig hazánkat is elérte az angolszász oktatási tapasztalatok terjedése. A két klasszikus 

rendszere olyan tökéletes, hogy még ma is ehhez az ábrázoláshoz érdemes visszanyúlni. 
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9.táblázat A követelményrendszer (Báthory alapján, 2000, 147.) 

 

 

Mivel az állami szerepvállalás mértéke a tantervben az előző történelmi időszakhoz képest 
lecsökkent, a hangsúly nálunk is a helyi tanterv készítésére került. Az alaptanterv – Nat – 2003 
tartalmazta a kötelező iskoláztatás alapelveit, célkitűzéseit és követelményeit. A nemzeti tanterv 
és a helyi tanterv között létezik azonban még rendező elv, melyet kerettantervként tartunk 
számon. A kerettanterv még viszonylag tág mozgásteret jelent a tanítási tartalom szempontjából, 
és ugyanakkor megszab bizonyos százalékos arányt az egyes műveltségterületek, – a 
hagyományos tantárgyak – így „Fölünk és környezetünk” esetében is. 

A kerettanterv adott iskolatípusra készített, a miniszter által jóváhagyott tantervet jelölt – jelen 
kutatás esetében középiskolait –, mely alapul szolgál a helyi tantervek készítéséhez. A helyi 
tanterv pedig az adott iskolában használt tanterv, mely a kerettanterven alapul, gyakorlatilag 
adaptáló, vagy a miniszter által külön engedélyezett helyi tanterv. Ez tartalmazza az iskolai 
tanítási-tanulási programot, a célokat, tantárgyi és óraterveket, majd az egyes tantárgyak 
tananyagát és követelményeit évfolyamok szerint, valamint az alkalmazott taneszközöket és az 
iskola ellenőrzési és értékelési rendszerét (Köznevelés, 1993). 

Később, a Nat - 2007 törvényes felülvizsgálat során az általános, közös kötelező képzési célokon 
túl megpróbálja értelmezni a közvetítendő műveltségi területeken átívelő Európai Unióban 
elfogadott ún. „kulcskompetenciákat” (key competences), a kiemelt fejlesztési feladatokat. A Nat 
– 2007-ben a kereszttantervek kötik össze a műveltségterületeket és a tantárgyakon átívelő közös 
fejlesztési feladatokat. Interdiszciplináris jellegük miatt elsősorban a tananyag elrendezését 
segítik. Ilyen kereszttantervi célkitűzés például a földrajzot csak „szűken” érintő „Énkép, 
önismeret”, vagy a „Hon és népismeret”, „Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra”, „Aktív 
állampolgárságra, demokráciára nevelés”, „Gazdasági nevelés”, „Környezettudatosságra 
nevelés”, „ A tanulás tanítása”. 
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10. táblázat A tananyag kiválasztásáról (Báthory alapján, 2000, 131.) 

 

 

Tanulmányozhatjuk a tantervi hálót (lásd, 13. ábra) melyből következtethetünk összetettségére. 
A curriculum műfaja különböző szinteken jelenik meg az oktatás gyakorlatában. Mindegyikben 
közös a „tervezés – fejlesztés – értékelés” algoritmus. Látható, hogy – míg a korai (60-70-es 
évek) tantervfejlesztési szakaszban – a tervezés-fejlesztés középpontjában a tanulók tanulási 
teljesítményei, eredményei kerültek („követelmény-taxonómiák”), addig a 2003-ban 
bekövetkezett tantervváltás a személyiség fejlesztését segítő, operacionalizált, rugalmas, a 
tanulási folyamatot minden oldalról érintő „tervezés, fejlesztés, értékelés” algoritmust 
részesítette előnyben. 

A későbbiekben az oktatás folyamatai még bonyolultabbakká váltak: közülük kiemelkedik a 
rendkívül gyors változásokhoz való alkalmazkodás és a tudás folyamatos megújításának igénye 
(Vágó-Vass, 2009, 5. fejezet). Kiemelt helyet kap a tanterv tartalmi szabályozása központi 
alaptanterv, majd kerettanterv és helyi tanterv formájában, melyek időről időre módosulnak. A 
kimeneti szabályozás válik erőteljesebbé a bemenetivel szemben. A teljesítendő elvárások és a 
tanulói teljesítmények értékelésének visszajelzései nagyobb szerepet játszanak az oktatás 
tartalmának meghatározásában, mint korábban. 

Ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan haladnak a tananyag-, tevékenység-, és 
teljesítményközpontú tantervi változtatások. A tananyagközpontú megközelítés az elrendezést 
állítja középpontba, így nagyobb tér jut a tantárgyközi kompetenciáknak. Az angolszász 
világból, valamint a nyugat-európából integrált tantervi szemlélet teszi lehetővé hazánkban is, 
hogy ne mennyiségi, hanem tartalmi és módszertani modernizáció (Vass, 2000) kerüljön 
előtérbe.  
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13. ábra A „Curriculum háló” (Curriculum development re-invented, 2005, Ed: Jos Letschert; SLO. 
Leiden, the Netherlands alapján) 

 

A tevékenység központú megközelítések egykor elsősorban a pedagógus tevékenységére 
koncentráltak, így a tanári eljárásokat és módszereket kézikönyvszerűen bontották le a tartalmi 
szabályozás adott szintjeire. Az új szemléletű, tevékenységközpontú megközelítésben nagyobb 
hangsúlyt kapnak a fejlesztendő tanulói képességek és különösen a tanórán kívüli tanulói 
tevékenység. Abban látható csak az egységesítésre törekvés, hogy előtérbe kerül a tanulók 
egyéni tanulási szükséglete, valamint a tantervi tartalom személyre szabása. 

A tantervről szóló széleskörű szakmai és társadalmi vitában – először a magyar közoktatás 
történetében – a pedagógiai- pszichológiai-fejlődéslélektani szempontok helyzeti előnyt szereznek 
a szaktudományi nézőpontokkal szemben. A tantervi tartalom rugalmasabbá válik ugyan, de a 
hangsúly ennek eszközjellegére kerül át. Jelentősebb figyelmet kap a pedagógiai célkitűzések 
között a tanulási képességek fejlesztése, ahol a tanulási-tanítási módszerekre kerül a hangsúly. 
Kiemelt szerepet kapnak a tantervi fejlesztésben a motiváló tanulásszervezési eljárások: 
megfigyelés, felfedeztetés, vita, kooperatív tanulás, projektmunka, stb. Ez a folyamat a tantervi 
tartalom és a tanulói-tanári tevékenység tudatosabb egymásra épülését jelzi: a teljesítendő 
követelmények és a fejlesztendő képességek egymáshoz való közelítését fejezi ki a gyakorlati 
célokat tekintve. A tartalmi fejlesztés középpontjába új fogalom, a kompetencia kerül, mely az 
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egyén gyakorlati cselekvési képességére tereli a figyelmet. Az Európai Unió oktatási-fejlesztési 
céljaivá a kulcskompetenciák válnak- „key competencies” -, melyek a mindenkori PISA 
vizsgálatok hátterét is képezik. Ezek az ezredforduló első évtizedében kapnak oktatási 
rendszerünkben kiemelt szerepet.22 

 

 

6.3. A földrajzi képesség-, készségfejlesztés hazai rendszere 
 

A rendszerváltást követő hazai tantervfejlesztés már kezdettől fogva a az ismereteken (lásd 14. 
ábra) keresztül alakítandó képesség-, készségfejlesztést helyezte az iskolai tevékenységek 
centrumába (vö. 3. fejezet). Az alaptanterv és a kerettantervek sem a tudásanyagot 
hangsúlyozták, hanem a képesség-, készségfejlesztés felől közelítettek. 

 

 

14. ábra Az ismeret értelmezése (Makádi, 2005,77.) 

 

Abból indul ki ez a meggyőződés, hogy a tanulók más-más tevékenységekre képesek a 
különböző életkori szakaszokban. Szakítani kívántak a tantervírók azzal a hibás magyar 
pedagógiai gyakorlattal, amely nem az adott életkor sajátosságaiból adódó képességek 
fejlesztésére irányult, hanem a következő életkori szakasz követelményeit támasztotta a tanulók 
elé. Ez a kívánalom a rendszer végére gyakorlatilag azt jelentette, hogy a középiskolában 

                                                           
22 A Nat kulcskompetenciák alapját a Recommendation of the Europen Parlament of the Council of 18 December 
2006 on key competences for life long learning (2006/962/EC) dokumentum (Vass, 2000 alapján) biztosította. 
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gyakran magasabbak voltak az elvárások a felsőoktatásénál.23 A gyakorlatban lecsapódó 
problémát az jelentette leginkább, hogy a tanterv követelményrendszere – elveihez híven – nem 
fogalmazta meg konkrétan az egyes évfolyamok képességfejlesztési tevékenységének szintjeit a 
meghirdetett kompetencia – alapú oktatási elvekkel. Helyette az olvasható ki a tantervből, 
melyek a belépő tevékenységek, ill. melyek a továbbhaladás feltételei az illető, ill. az azt 
következő évfolyamon. Erre nem voltak felkészülve a hazai földrajztanárok.  

Lefekteteti viszont a tanterv, hogy a kognitív fejlesztés várt eredményeivel hová kell eljutnia a 
különféle tevékenységekkel tanulónak földrajztanulása végére. A diák személyiségének más 
területein – affektív, szociális – bekövetkező fejlesztési részletekről a konkrét kerettantervi 
követelmények nem ejtenek szót. A kimeneti, jelen esetben a 10. osztályos középiskolai 
követelmények tartalmazzák a tantervben elvárt kognitív ismereteket, a jártasságokat és a 
készségeket. A jártasság (lásd 15. ábra) ismert fogalom a hazai közoktatásban és azt feltételezi, 
hogy a hiányzó ismeret birtokában a már elsajátított ismeretek aktualizálásával megoldási 
elképzeléssel rendelkezik a diák új probléma esetén. 

 

 

15. ábra A jártasság értelmezése (Makádi, 2005, 77.) 

 

A készségek (lásd. 16. ábra) kifejlesztése sem kisebb feladat bármely tantárgy oktatása terén 
sem. Ugyanis a tevékenység automatizált eleméről beszélünk, amely nem veszi igénybe a tudat 
közvetlen ellenőrzését. 

 

                                                           
23 A kisiskolások érdeklődése a körülöttük lévő valóságra irányul, gondolkodásuk a közvetlen megismeréshez, 
érzékeléshez, észleléshez, gyakorlati tapasztalatokhoz kötődik. Cselekedeteik érzelmileg irányítottak. Az 
alapkészségek fejlesztésének időszakában – 1-6. osztályig - a közvetlen tapasztalatszerzés, a megfigyelés a kulcsszó. 
A serdülők gondolkodása már elvonatkoztatásra is képes, és jelentősen több lexikális ismeretet képesek elsajátítani. 
Itt már tényszerű ismeretek (13. ábra) feldolgozásáról is beszélhetünk. Sőt 16 éves koruk körül már igen bonyolult 
összefüggések felismerésére és variálására is képesek a diákok. A Nat -2003 - ban megjelenő elvárások, az 
életkorhoz kapcsolható neveléspszichológiai fokozatos fejlesztési követelmények, ehhez a fejlődési folyamathoz 
illesztettek. 
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16. ábra A készség értelmezése (Makádi, 2005,78.) 

 

A tantervben megfogalmazott képességfejlesztés (lásd. 17. ábra) pedig olyan 
személyiségfejlesztő hatású tevékenységek összességét fekteti le, amely magában hordozza az 
előbb említett tevékenységek összességének tervezését és irányítását is. Az iskolában nem 
történik más a tananyag „feldolgozása” során, mint az ismeretek, jártasságok és készségek 
elsajátítása, begyakorlása. A képességfejlesztésnek pedig az a célja, hogy a tanulókban 
kialakuljanak azok az általános, továbbá speciális képességek, melyek elsajátításával a rájuk 
bízott tevékenységeket képesek elvégezni. A „Földünk és környezetünk” tantárgy tantervi 
bemutatásában a kompetencia kifejezés 6 alkalommal fordul elő, a képességfejlesztést pedig 1 
alkalommal említi a fejezet (vö. 8. táblázat). Ez a tény egyben arra is rámutat, hogy a tanterv 
valóban „laza” megfogalmazású oktatási utasítás: a hazai közegben kevés támpontot nyújt a 
képesség-, készségfejlesztés területén előálló esetleges gyakorlati nehézségekkel szemben. A 
gyakorló pedagógusok pedig az általam vizsgált oktatási szakaszban többnyire még a régi 
oktatáshoz kötődő fogalmakat használták (vö. 7. fejezet). Az említettek csak akkor valósíthatók 
meg, – az ismeretek és a képességek csak akkor mobilizálhatók, - ha a földrajz nagyobb 
hangsúlyt fektet a diák személyiségét a középpontba állító, személyiségfejlesztő oktatásra és 
nevelésre. A fiatal felnőttek attitűdjeinek a való világhoz való alakítására. A kisiskolás tudás 
iránti kíváncsiságának megőrzése – az önbizalom, a pozitív gondolkodás, a problémák mögötti 
magyarázat megismerése – a tanuló személyiségjegyeinek kialakítása nélkül nem megy. Kreatív, 
logikusan gondolkodó, pozitív életút programmal rendelkező, cselekedeteiért felelős 
állampolgárokra van szüksége. 
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17. ábra A képességfejlesztés értelmezése (Makádi, 2005,76.) 

 

Világosan látni kell, hogy a tantervi változtatások törvényi bevezetése még nem jelenti a 
gyakorlati földrajzoktatás változását. 

 

 

6.3.1. A földrajz sajátos tantervi feladatai  
 

Ahhoz, hogy eredményeinket és gondjainkat számba vehessük, érdemes megvizsgálni a földrajz 
jelenlegi helyzetét a magyar közoktatás rendszerében, a tantervben, a kerettantervben. Alapvető 
jellemzője, hogy egyike a tíz tantervben szereplő műveltségterületnek, de más 
műveltségterületek is hordoznak földrajzi tartalmat. Szorosan értelmezve az ember és a 
természet, ember és társadalom, biológia, fizika, kémia, matematika, művészetek, stb.  

A megfogalmazás szerint a Földünk és környezetünk műveltségi terület – a földrajz – egyrészt 
szűkebb és tágabb környezetünk természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival 
ismerteti meg a tanulókat. Másrészt elősegíti, hogy ne virtuális, hanem valóságos kép alakuljon 
ki bennük nemzeti értékeinkről, hazánk természeti, társadalmi-gazdasági adottságairól, 
folyamatairól, valamint az európai integrációban betöltött szerepéről. Emellett megismerteti a 
diákokkal – lehetőség szerint a gyakorlatban – a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi 



61 
 

környezetben való tájékozódás, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit. Valamennyit a 
társadalom szemszögéből mutatja be a természet-, a társadalom-és a környezettudományok 
vizsgálódási módszereinek együttes alkalmazásával. Mindezeket alapvetően a térbeli és – 
amennyiben az életkori sajátosságok megengedik – időbeli elrendezettség szemszögéből elemzi 
és értékeli. 

Kiemelkedően fontos szerep hárul a földrajzra, mert a hon-és népismeret, az Európához és a 
nagyvilághoz való kapcsolódás, továbbá a környezeti nevelés, ill. a hazaszeretetre neveléssel 
együtt, az ezekhez a célokhoz kapcsolódó erkölcsi értékeket egyszerre, egyetlen tantárgyon 
belül, integráltan képviseli. Nem elhanyagolhatók a kommunikációs kultúra, a testi és lelki 
egészség, valamint a tanulással, az információk önálló megszerzésével és értékelésével 
kapcsolatos fejlesztési feladatai, továbbá esetleges pályaválasztási befolyása sem.24 

 A valós térbeli tájékozódási képességek és a térszemlélet fejlesztése csak a földrajzra 
jellemző sajátosság, eredendően térhez kötött létével magyarázható. A folyamatok 
ugyanis sehol másutt meg nem ismétlődő módon jelennek meg a térben. A gyakran 
elhangzó földrajzi kérdés a „hol?” nem csak a földgömb fokhálózatának koordinátáit 
jelöli, hanem ennél sokkal pontosabb mindenoldalú megközelítést követel, melyeket a 
tanulók kötni tudnak addigi ismereteikhez. Számos környezeti kapcsolati elemet érdemes 
megnevezni, mert a térbeli kapcsolatokra utaló magyarázat a földrajzban ezt a viszonyt 
erősíti. Azt a helyet kell a diáknak megismernie, ahol él: eligazodnia és tájékozódnia 
legfőképpen saját környezetében és a Földön szükséges. Ezt követi a Naprendszerben és 
az Univerzumban való tájékozódás képessége. Elfogadhatjuk, hogy a földrajzórákon 
ismerik meg a tanulók a térbeli tájékozódás lehetőségeit, módszereit és a különféle 
társadalmú gazdaságok működési rendjét is. A földrajz néhány természet-, és 
társadalomtudományi terület amúgy is egyedüli képviselője a közoktatásban: pl. 
geológia, meteorológia, geofizika, térképészet, demográfia, urbanisztika, közgazdaságtan, 
településtan, stb. Mint ahogyan a bevezetésben már említettem különös helyzete van a 
matematika – geometria és a művészeti képességek fejlesztésével egyetemben. 

 Az időbeli tájékozódási képességek fejlesztése, az idő értelmezése is feladata, a szorosan 
értelmezett történelem és a biológia mellett. Az utóbbi években ez a fejlesztési terület 
sokkal koncentráltabban, célratörőbben jelenik meg a földrajzórán, mint korábban. „De 
itt tárul fel diákjaink előtt a Földön lezajlott természeti és társadalmi fejlődés is, tehát a 
földi idő – élet – bizonyos szempontból – földtörténeti bemutatás – mellett megismeri a 
természeti folyamatok társadalmi életre gyakorolt hatását egészen a napi gazdaságpolitika 
földi életre gyakorolt hatásáig”. (Makádi, 2005, 59.) Természetesen rendkívüli szerep jut 
e műveltségterület keretein belül az emberiség kihívásokkal teli (természeti források 
kimerülése a földgolyón, környezetszennyezés, éghajlatváltozás, az ehhez kapcsolódó 
társadalmi kérdések sora: népességnövekedés, éhínség, munkanélküliség, adósságspirál 
stb.) életének valós bemutatására. Mostanában rendkívülien megnőtt az igény a diákok 
részéről a földtörténet, a társadalmi és gazdaságtörténeti, valamint napjaink 
gazdaságpolitikai eseményeinek logikus időbeli elrendezésére. 
 

                                                           
24 A tanulói készségek-, képességek fejlesztése földrajzi tartalmak tanulása során rendkívül széleskörűek. A témával 
korábban nagy elődök (Balogh Béla András, Jónás Ilona, Laki Ilona, Probáld Ferenc, és mások…) foglalkoztak és 
máig is a kedvelt kutatási területek, (Bernek Ágnes, Farsang Andrea, Horváth Gergely, Makádi Mariann, Neumann 
Viktor, Ütőné Visi Judit, Vízy Zsolt…) között található 
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 A gondolkodási képességek-, készségek fejlesztése – érzékelés, emlékezet, 
fogalomalkotás, jelképesítés, modellalkotás, problémamegoldó képesség, stb. –: hasonló, 
az oktatás minden szintjén előforduló „képesség - együttes”. Az általános – nomotetikus - 
és az egyedi – idiografikus kapcsolatrendszer kialakításának sajátossága (vö. 3. fejezet) is 
ehhez a két területhez – tér és idő - kapcsolódik elsősorban tantárgyunkban. 
Összetettsége, komplex volta miatt nem jelent minden tanuló számára könnyen felfedhető 
összefüggéseket.25  

 Sokkal inkább figyel az összes „geotudomány” által felvázolt, mai életünk 
problémaorientált területeire, a társadalmat stabilizáló, az egyéni, személyes felelősséget 
felmutató személyiség képzésére a globális világban, mint valaha. 

 Az információszerzés és – feldolgozás képességének fejlesztési területével a földrajz 
ugyanis erőteljesen kapcsolatokra épülő tantárgy. Benne a jelenségek számos oldalról 
meghatározottak. A térbeli jellemzőket mindig egy sor időbeli természetföldrajzi tényező 
befolyásolja, melyeket a gazdaságtörténet, a gazdasági kapcsolatok, az ember és a 
társadalom kölcsönhatása, a környezettudatos lét lehetőségei követnek. Ezt a sajátos, de 
mindenkor a mai életünkre utaló, a jelenhez és a jövőhöz kötődő halmazt jelenti a mai 
Nat - földrajz. Itt vizsgálják a tanulók az élő és élettelen természeti fejlődést, a földi élet 
kialakulását, a természeti folyamatok társadalomra gyakorolt hatását. De azt is 
észreveszik, hogyan hat vissza a társadalom a földrajzi és társadalmi környezetre. Ezen 
keresztül sajátítják el a környezeti gondolkodást. Tájékozódnak az egyre növekvő 
társadalmi igények kielégítéséért folyó termelésről, a regionális különbségekről, és ezek 
emberi életre gyakorolt következményeiről. A földrajzoktatás arra törekszik, hogy 
tárgyilagos módon nyújtson képet a globális társadalmi és környezeti problémákról is. 
Tudniuk kell, hogy az emberiség jövője csak a tudományterületek összefogásával és 
valószínűleg csak nemzetközi együttműködéssel válhat hatékony cselekvéssé. 

 A kommunikációs képességek fejlesztése az IKT keretében megvalósuló, kooperatív 
tanulási formákra ösztönzi a földrajztanárokat. A Nat 2003 integratív szerepe itt 
erőteljesen kidomborodik. 

 A gyakorlati élettel összefüggő képességek fejlesztése: a tanuló mindenkori környezethez 
való viszonyának alakítása („cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan” szlogenje), a 
globális környezeti gondolkodás fejlesztése, a felelősen gondolkodó felnövekvő 
generáció is e tanterv – Nat - 2003 – szemléletéhez tartozik. 

 Minden tudományok között a geográfia legfontosabb jellemzője, hogy hidat alkot, az 
egyes ismeretmezők között. Szintetizáló tantárgy, nem csak leírja a dolgokat, hanem a 
fennálló összefüggésrendszereket egy magasabb szinten foglalja egybe. 

 Komoly nevelési lehetőség rejlik a gazdasági integrációk sajátosságainak bemutatásában, 
az integráció (Európai Unió) – és a nemzeti identitás – (Kárpát-medencevidék) 
kialakításában. Mindezt tényeken alapuló érveléssel, és szerencsés esetben gyakorlatból 
vett tapasztalatok – iskolán kívüli oktatás. pl. tanulmányi kirándulás - alapján érheti el a 
tantárgy. 
 

A fent megnevezett tanulói képességek-, készségek fejlesztésének komplex jellemzői itt 
olvashatóak. (vö. 18. ábra). az életkori sajátosságokhoz kötődő ismeretanyag elsajátításától a 
tananyag szintéziséig. 

                                                           
25 A földrajz itt messze eltér az egykori leíró, természeti és gazdaságföldrajztól, ahol elsősorban a tények leírása és 
memorizálása, később egyszerű ok-okozati magyarázata szerepelt. Mára már nem „telefonkönyvet”jelent a tantárgy 
gyakorlati ismerete, s a paradigmaváltások után az alkalmazott földrajzhoz áll közelebb. 
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18. ábra A földrajzi-környezeti tartalmak tananyag- elrendezési elve a 2003-ban törvénybe iktatott 
Nemzeti Alaptantervben (Makádi, 2005. 57.) 

 

 

6.3.2. A földrajztanítás célja a Nat – 2003-ban 
 

Ma olyan világot képzelünk el, ahol kivétel nélkül, minden embernek rendelkeznie kell azokkal 
az ismeretekkel, képességekkel és beállítódásokkal – attitűd –, amelyek a „fenntartható fejlődés” 
gondolatát közvetítik. Ezeket a célokat a Nat -2003 egyértelműen tartalmazza. 

a) Természetesen meg kell felelnie a társadalmi elvárásoknak 
b) A hétköznapi élettel szembeni követelményeknek. A történelmi, a jelenlegi és a jövőbeli 

szituációk alapján a tanulóknak fel kell ismerniük a kulcsproblémákat.  
c) A diákok érdeklődését is követnie kell: lélektani, tanuláspszichológiai, és szociokulturális 

viszonyaikat figyelembe kell vennie. 
d) A szakmai relevancia a geográfia szaktudományának való megfelelést célozza meg.  
e) Az új didaktikai helyzetek és a hagyományok viszonya is felfedezhető a földrajztanítás 

modern céljai között. Minden új tanterv a régebbiből építkezik. Egy teljesen új tantervi 
koncepció ugyanis nem lenne tekintettel az iskolai didaktikai szituációkra, valamint a 
tanárok képzettségére sem, amely a valóságtól teljesen idegen lenne. Természetes tehát, 
hogy a régi elemek még egy ideig való megőrzésével indul az új célok megvalósítása 
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6.3.3. A céllal járó képesség-, készségfejlesztési nehézségek 
 

A jelenkor emberének a földrajz azt jelenti, hogy élethosszig kell tanulnia egy fenntartható 
jelenért és jövőért. Amit biztosan feltételezhetünk eddigi életünk tapasztalataiból: a történelem 
kereke egyre gyorsul. A jövő generációi sokkal gyakrabban állnak majd heves társadalmi, 
gazdasági, technikai, ökológiai és szakmai változás előtt, mint elődeik. Ahhoz, hogy ezeket a 
szituációkat megérthesse, a lehetséges kockázatokat csökkenthesse, biztos földrajzi, de 
megfelelő szakmai ismeretekre és elfogadható attitűdre is szüksége van egy képzett embernek. 
Az amerikai „Nemzeti Földrajzi Szabvány” és ehhez hasonlóan az angol, a walesi, az izraeli 
valamint a többi nagy nemzet földrajztanítási tapasztalata is ugyanúgy hozzátartozik az alapvető 
nemzeti tudáskánonhoz, mint az írás, az olvasás, vagy a számolás. (Csapó - Szabó, 2012. 120-
122.;128-130.) Természetesen nemcsak az ismeretek, hanem az ezzel együtt elsajátítható modern 
készségek is ugyanilyen fontosak. Hiszen az iskolában földrajzi tartalmú szövegeken tanulnak a 
gyerekek írni és értelmezni, matematikai és statisztikai mennyiségekkel kell műveletet végezniük, 
műholdfelvételeket, grafikonokat, diagramokat, térképeket, valamint földrajzi tartalmú 
nyomtatott és digitális médiumokat kell használniuk, illetve tudniuk is kell ilyet létrehozni. A 
tanítani kívánt tananyag a diákok állandóan változó életszemléletéhez kell, hogy alkalmazkodjék, 
hiszen a tudásalapú társadalom egyre magasabb színvonalú elvárásokat fogalmaz meg a 
földrajztanítással kapcsolatban is: pl. a népesség exponenciális növekedése a Földön; az újabb 
és újabb élettérre kiterjedő globalizáció; a kisebbségek között éleződő különbségek; a 
világméretű vándorlás; az érezhető ökológiai labilitás; az európai integráció működése; a Kárpát-
medence gazdaságának nehézségei stb. 

A tanulók földrajzi tanulmányaik során szembesülnek a ténnyel, hogy a Föld nem 
megsokszorozható élettér, és ezzel felelősen kell bánniuk. Eközben ismereteket és alapvető 
nézeteket ismernek meg az ember és a tér kölcsönhatásairól, és ezzel nyilvánvalóvá válik 
számukra, hogy az ember is alakítója környezetének. A földrajztanítás ehhez tudományosan 
megalapozott képet ad a Földről, ismereteket közvetít az ember és a Föld alkotta 
ökoszisztémáról. Alapvető ismereteket és készségeket sajátíthatnak el, de segítséget is kapnak az 
ebben a térben történő tájékozódáshoz, valamint a felelős tájjal szembeni viselkedéshez, amit 
nemzetközi együttműködés keretén belül lehet csak megvalósítani. 

 

 

6.3.3.1. A képesség-, készségfejlesztés mélységének alapelvei a tantervben  
 

Nem az ismeretek mennyisége, hanem a mélysége (lásd 19. ábra) határozza meg a képességek-, 
készségek gyakorlati használatának értékét. Ebben a tekintetben nincsenek a 
természettudományos tantárgyak, köztük a földrajz sem könnyű helyzetben: amikor biológiából, 
fizikából, kémiából, vagy földrajzból olyan nehezen megismerhető, elvont ismeretanyaghoz 
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érkeznek a tanulók, mely már csak azokat a diákokat köti le, akik e tudományterületeken belülről 
motiváltak. Esetleg leendő szakmájukat jelenti majd a természettudományos tantárgyak sora, 
vagy egyike. Számukra ezek az összefüggések magától értetődőek. Könnyen kapcsolatot 
teremtenek a különféle tantárgyi tudományterületek között, iránymutatást és bizonyos kérdések 
megvilágítását igénylik, s érdeklődésük töretlen. Azokkal a széles tömegekkel (lásd 6. és 7. 
fejezet) nehezebb a helyzet, akik városi életmódjukból adódóan már elszakadtak a természettől, 
és érdeklődésük sem mutat ebbe az irányba. Számukra idegen területek a hozzáértő felnőttek 
által „átadott”, „letanított” témakörök, a tantárgyak közötti feltételezett összefüggéssorok, 
„képesség-, készség – együttesek” esetükben nem érnek egymással össze. Egymás mellett álló 
információáradatot jelentenek, minden összefüggés nélkül.  

 

 

19. ábra A kognitív tanulási célok fokozatai (Rinschede, 2007, 159.) 

 

a) Kognitív tanulási célok: egyértelműen a „ratio” oldaláról tekintenek a tanulásra 
(Bloom, 1956, Tyler, 1949). Arra utalnak, hogy a tudás és az ismeretek, valamint az 
ehhez kapcsolódó intellektuális képességek – tények elemzése, analizálása – hogyan 
bővül. Olyan viselkedésváltozást céloznak, ahol az ismeretek és a tudás reprodukciója 
az észlelésen, a kutakodáson, és a feldolgozáson keresztül vezet (vö. 19. ábra). A 
valóságban tények és szabályok megismerését tűzi ki célul, valamint az analízis és a 
szintézis, a bemutatás – interpretáció – és a reflexió folyamatát tükrözi: pl. a népesség 
fogalmát, jellemzőit megnevezni, vagy a település és környezete jellemzőit 
felvázolni. 
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20. ábra A tudás minősége és biztonsága szerinti fokozatok. Az eszközbeli/módszertani tanulási célok 
(Rinschede, 2007, 160.) 

 

b) Instrumentális/eszközbeli tanulási célként – pszichomotoros – említik más tantárgyak 
esetében. A módszertani kompetenciák kialakítását szolgálják, és a munkamódszerek 
begyakorlását (lásd 20. ábra) jelentik: információ gyűjtése, adatfeldolgozás, az 
információ jelentésének megvilágítása, az adatok kiértékelése stb. Ilyen pl.: a 
felszínformák, a talajminőség, az éghajlat és a talajhasznosítás, valamint a népsűrűség 
közötti összefüggések feltárása, ábrázolása, stb. 
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21. ábra Affektív tanulási célok és fokozatai (Rinschede, 2007. 161.) 

 

c) Affektív, érzelmi tanulási célok. Nem csak a nevükben rejlő jelzőt, ill. érzelmeket, 
lelkületet, – kedélyt – jelentenek, hanem azokra a beállítódásokra és értékfelfogásokra 
is utalnak, melyeknek bekövetkezését a tanulás során el szeretnénk érni, de nem 
kényszeríthetőek. Értékhordozó állásfoglalást (lásd 21. ábra) és az ítélőképesség 
alakulását segítik elő, valamint hozzájárulnak az érzelmi és szociális viselkedés, 
további érzékenységének növekedéséhez pl: vízerőmű építése a Dunán…  

d)  Szociális tanulási célok: a szociális viselkedés területén bekövetkező változásokat 
célozzák meg, melyek az érzelmi területekhez kapcsolódnak. Ezeket az emberek 
között kiteljesedő tanulási célokat többek között a különböző pár-, és csoportmunka, 
– esetleg nagyobb lélegzetű módszertani formák, mint a szerepjáték, vagy csoportban 
végrehajtott jövőbeli tervezési munkálatok – során érhetjük el. Mivel az ismeretek, a 
módszerek és az erkölcsi mellett a szociális kompetenciák fejlesztése is szerepel a 
tanulási célok között, ennek megfelelően saját szociális céljainkat is be kell ebbe 
építeni a tanítás tervezésekor. Például munkavállalás az EU-ban, meg kell érteni a 
résztvevők érveit és el kell tudni fogadni azokat.  
Még vitatják a kutatások a korai életkorban kialakítható tanulási motiváció 
megerősítését. Most úgy látszik, hogy alapvetően a szociális kompetencia 
fejlesztésére vezethető vissza. Különösképpen a kommunikatív didaktika tűzi ezt a 
feladatot zászlajára, ahol a részvétel értelmezése / megértése a célokon keresztül 
történik. Szükség van párbeszédre, reflexióra (Szivák, 2003) a tanulási célok 
megvitatására. E szemlélet alapján a tanulási folyamat során a szociális tanulás 
lépései majdhogynem fontosabbak, mint a végső viselkedésmód kialakulása. Ezek a 
célok a modern tanításban a szakmai ismeretekkel egy magasságban állnak, esetleg 
néha még felettük is.  
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e) Cselekvési tanulási célok: az „actio” tanulási területére vonatkoznak, melyek 
nagyrészt az affektív területhez kötődnek a legszorosabban. A tanulást úgy kell 
értenünk a tanítás során, hogy viselkedésváltozást eredményez. A tudás 
megszerzésének különféle dimenziói – kognitív tanulási célok – és a beállítódások 
valamint a szokások – affektív tanulási célok – többnyire mentális területen 
maradnak. Erre épül a konkrét cselekvésben megtestesülő változás. A tanítás során a 
cselekvéssel megvalósuló tanulási célok mindenekelőtt a környezetvédelem és az 
interkulturális területen jönnek létre, esetleg különféle tanítási módszerek alkalmazása 
során pl. egy helyi projekt megalkotása („te szedd” szemétgyűjtési akció). 

 

A fentebb leírt tanulásról alkotott elképzelésnek természetesen ellenzői is vannak, melyek közül 
egyetlen álláspontot említek. „A tanulási célok taxonómiai rendszere tulajdonképpen egy 
alappontban hibádzik: ugyanis a psziché működési területeit darabokra akarja szedni, mely a 
valóságban az egész cselekvő személy nézőpontjait egyben fejezi ki. A különféle tanulási célok 
között számos kapcsolati háló működik. A taxonómia kevésbé illik egy elemző elméleti rendbe. 
Inkább a tervező, a konstruktív elméleti elképzelésbe, mivel a tanulás során létrejövő tényleges 
cselekvésnek nem tud megfelelni” (H. Glöckel, 1996, 139.). 

A gyakorlatban azonban úgy látszik, hogy az eszköztudást megkövetelő tanulási célok nem 
választhatók el elég pontosan a kognitív tanulási céloktól. Ezeket minden esetben a szakmai 
tartalommal együtt kell megtanulni. Természetesen fordítva is igaz: a módszertani megoldásokat 
nem öncélúan tanulja a diák, hanem hogy a megszerzett új képességekkel és készségekkel még 
újabb ismereteket és bepillantást nyerhessen a tanuló. Hasonlóképpen a kognitív és az affektív 
tanulási célok sem kizárják, hanem inkább feltételezik egymást. A tananyag bevezetésénél a 
tanár pl. egy fotó segítségével szándékosan az affektív tanulási területet célozza meg először, 
amint rákérdeznek a gyerekek, hogy miért tetszik /nem tetszik ez a fotó, amint megpróbálják 
kifejezni az ott bemutatott problémát, a kognitív terület máris az instrumentális – módszertani – 
komponenssel kerül egymás mellé. Abban a pillanatban, amint csoportmunkában megvitatják 
azt, vagy szerepjáték formájában eljátsszák, már a szociális tanulási célt is magában foglalja a 
feladat. Így a tanítás során a tanulási célok egymásba kapcsolódva követik egymást, de a 
megcélzott tudatváltozások látszólag alig követhetők (Rinschede, 2007; Haubrich, 2006). 

 

 

6.3.3.2. A tanulási célok elvonatkoztatás szerinti hierarchiája (Nat– 2003) 
 

Az általános didaktika a tanulási célok területén számos fokozatot különböztet meg. Ezek azok a 
célok, melyek a viselkedést meghatározzák, a nevelést és az iskolai képzést együtt célozzák meg. 
Vezérelvek, melyek az egész tanítást kell, hogy meghatározzák: a nagykorúság, az 
önmeghatározás, a felelősség másokért, stb. A földrajztanításban ez a cél a térbeli és időbeli 
dimenziók közötti eligazodást jelentette nagyon hosszú ideig. Egy ideje azonban a Föld 
állapotának megőrzését, esetleg a túlélést biztosítja az emberiség számára (lásd 7. fejezet). 
Irányelveket jelöl pl. a földrajzban, amikor az emberek a különféle éghajlati öveket és különféle 
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kultúrájú földrészeket céloznak meg tevékenységükkel. Durva célok vezérlik például a 
földrajztanítást (lásd 6. és 7. fejezet), amikor a közép-európai város (kereszténység, polgárság 
élettere) jellemzőit kutatja, mint települését, s mellette párhuzamosan az amerikai, vagy az arab 
város jellemzőit is felvázolja. Ezeket a durva célokat egészíthetik ki a különféle alternatív 
feldolgozások, mint a szülőváros, vagy a főváros földrajzi jellegzetességeinek feldolgozása. Ide 
tartozik például a téma megválasztása, de a tanítási egység tartamának kijelölése is. A finom-, 
vagy részcélokat igazolják azok a tanítási órán (lásd 6. és 7. fejezet) gyakran használatos órai 
részcélok, melyek egy közép – európai tipikus város légi felvételének feldolgozási lépéseit 
tartalmazzák. A részcélok az órai elemzés részfeladatait célozzák meg, míg a finom célok a 
viselkedésváltozás lépéseit mutatják: kognitív, eszközbeli (módszer), affektív, cselekvési és 
szociális tanulási célok. A tanulás során érdemes megvizsgálni a konkrét megvalósulási célokat 
(lásd 22. ábra): 

 a tanítási fejezet: irányelv 
 a tanítási egység - tanítási óra: durva cél 
 a tanítási óra részcéljai: finom cél 
 más finom célok: eszközbeli – módszer - célok 
 affektív, szociális, cselekvési célok stb. 

 
A tanulási célok (lásd. 22. ábra) jól kijelölhetőek, megvalósulásuk a tanórán követhető (lásd 11. 
táblázat). 

 

 

 
 
 

22. ábra A tanulási célok piramisa (Haubrich, 2006. 23.) 
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11. táblázat A tanulási célok szintje (Haubrich, 2006, 23.) 

 
 

 
 

Az itt felvázolt optimális fejlesztési lehetőség (lásd 11. táblázat) a tanórán, ill. a témán keresztül 
természetesen csak a gyakorló földrajztanár „vázlatában”, esetleg fejében valósulhat meg, és 
sohasem kerettantervben, vagy iskolai helyi tantervben. Szerepe viszont rendkívül fontos az 
oktatás szintjének mélysége szempontjából, mely a valóságban a tanórán tapasztalható (vö. 6. és 
7. fejezet). 

 
 

6.3.4. Iskolán kívüli fejlesztés 
 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a mai, rohanó, különösen a városi életben szinte percek 
maradnak a természetben való megfigyelésekre. A személet kialakításához időre lenne szükség, 
és a 45 perces tanórák aligha alkalmasak erre. A mai iskola keretei nem biztosítanak ahhoz 
lehetőséget, hogy közelebb kerüljenek a diákok térhez kapcsolható ismeretekhez: gyakorlati 
megfigyelések a természetben, múzeumi órák, kirándulások, tapasztalati élmények a valóságból, 
melyek hosszabbra nyúlnak időben, mint egy tanítási óra és ismeretanyaguk megfigyelését 
tekintve is mélyebb a tanórán megvalósítottnál. Sokaknak egyre inkább csak „virtuális” keretet 
jelent a földrajz a többi természettudománnyal együtt. Ez a kívánalom azonban a mai tanítási 
szervezési és financiális keretek lehetőségeit még messze meghaladja a hazai oktatási 
rendszerben! 
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6.4.  A tanterv szövegének „mintázata” a képesség-, készségfejlesztés tükrében 
 
 

6.4.1. A Nat szövege „laza” szövetű rendelkezés 
 

A kvalitatív tartalomelemzés alapján a következő mintázat bontakozik ki szövegében. Nem találni 
benne tagadó, tiltó szerkezeteket. Megengedő mondatok egymásutánja. Kijelentő, pozitív töltésű, 
előremutató mondatokban „ajánlásokban” fogalmazza meg tartalmi küldetését: „makro”, – a 
nemzet - szintjén. „Mezo” szinten az intézmény felé mutat a feladatok kijelölésével. A konkrét 
részekben megnyilvánuló ajánlásokat bonthatják le az iskolák a kerettanterv alapján egyéni 
pedagógiai programjaik számára.” Mikro” szint, jelen esetben az osztály – a lecke 
megnyilvánulása - míg az egyén a rendszerben a „nano” szintet testesíti meg (Perjés-Vass, 2008, 
8.). A Nat - 2003 már nem előíró, tartalomközpontú tanterv, mint az korábban évtizedekig 
jellemző volt hazánkban. „A Nat olyan iskola működését segíti megvalósítani, amelyben a 
demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság a személyiség 
fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az 
emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek nemzetiségi, etnikai, 
csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei alapján szerveződnek a 
tanítási – tanulási folyamatok. A tanterv olyan iskolarendszert kíván erősíteni, amely az 
esélyegyenlőség megvalósulását segíti.” (II. rész; Az iskolai nevelés-oktatás közös értékei). 

 

 

6.4.2. Kvalitatív „mintázat” rajzolódik ki a szövegben 
 

A gondolati „rajzolat” a tanítás felől halad a tanulás felé. A tanulás, mint „tevékenykedtetés”.A 
„tanulás”, mint „problémamegoldás”, mint modellalkotás. Ez a cél egybeesik a „tanulni tudás 
„képességének fejlesztési kívánalmával is. A tanulási technikákra helyezi a hangsúlyt és kiemeli 
az egyéni fejlesztés folyamatát, az adaptív tanulást (M. Nádasi, 2010). 
 
Központba helyezi a transzfer fogalmát, mely a lisszaboni ajánlásban megnevezett 
kulcskompetenciák mindegyikének fejlesztésében döntő szerepű. Ezt a kulcskompetencia 
területet a PISA 2003 kiemelt képességként vizsgálja. A problémamegoldás az egyén képessége 
arra, hogy kognitív eljárásokat használjon olyan reális diszciplínákat átmetsző helyzetekben, 
(cross disciplinary) mikor a megoldáshoz vezető út nem azonnal nyilvánvaló. Amikor a 
műveltségi területek, vagy tantervi tartalmak, – amelyek esetleg felhasználhatók –, nem 
találhatók meg egyedül a matematika, az olvasás, vagy a természettudomány területén belül. 
Kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a kompetenciák nem elsősorban az iskolában 
fejleszthetők, hanem inkább iskolán kívül (Gyenes, 2000; Nahalka, 2000; Makádi, 2005, Vizy, 
2007). Emellett úgy látszik, hogy egyre jelentősebbek az affektív, érzelmi-akarati tényezők. 
(Vári, 2003; Csapó, 2006). 
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„Amíg a Nemzeti alaptanterv az összes iskolatípus közötti egységes alapot képviselte, addig a 
kerettantervek tovább mélyítik az iskolatípusok közötti szakadékot. Ez az egyenlő esélyek furcsa 
értelmezése. Az esélyek keretbe szorítása. Amennyiben az iskolai pedagógiai programokat a 
kerettantervhez kell igazítani, a Nemzeti alaptanterv már nem működik közös alapként. Légüres 
térbe kerül, súlytalanná válik.” (Vass Vilmos, 1999) 

A kísérletezés és a tevékenykedtetés számos oldala – hogyan, milyen időkeretben, milyen anyagi 
és személyi feltételekkel – még egyébként is a levegőben lóg a természettudományos tantárgyak 
oktatása esetében (Nagy Lászlóné, 2011). 

 

 

6.5. A Nat – 2003 implementációja 
 

Témám megvilágításához kulcsfontosságú áttekinteni a Nat - 2003 -as implementációs 
stratégiáját, hiszen abban jelenik meg az akkori tantárgyi szaktanácsadó feladata. Az előző 
évtizedekben még minden hazai tantervi reformhoz központi intézkedések és fejlesztési 
támogatások járultak a közoktatásban. A rendszerváltás után azonban nem központi szabályozás, 
hanem bizonyos tantervet kiegészítő intézkedések fűződnek indulásához.26 Az 1999-es 
törvénymódosítással – kerettantervi szabályozás – a rendszer tehát háromszintűvé alakult. Első 
szinten a Nat, mint tanterv helyezkedik el, mely 2003-ban stratégiailag erősödött meg. 
Meghatározóvá váltak a közvetítendő műveltség fő területei, a közoktatás tartalmi szakaszolása – 
1-4.; 5-6.; 7-8.; 9-12. évfolyam – és az egyes szakaszok érvényes feladatai. Ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy a Nemzeti alaptanterv önmagában nem kényszeríti sem a fenntartók, sem az iskolák 
vezetőinek szakmai munkáját, sem az egyes pedagógusok oktatási tevékenységének jobbítását, 
átalakítását. A Nat törvényi kerete akkor idézhet elő változtatásokat a valóságban, ha az összes 
közoktatási szereplőt - fenntartó, iskolavezetés, tanár, diák, szülő, támogató pedagógiai 
intézmények – átgondolt együttműködésre, szakmai koncepcióik megvalósítására ösztönzi. 
Közvetlenül tehát nem szabályoz, de alapvető dokumentumként szolgál a részletes tantervek 
kidolgozásához, a tankönyvszerzők, intézményvezetők, fenntartók munkájához. 

A tartalmi szabályozás második szintje tantervi és módszertani támogatást is egyaránt nyújt. 
Kerettantervi ajánlásokról van szó, melyek beépítik a már fent megemlített (9.2. fejezet) 
kulcskompetenciákat, így válik a programfejlesztők és tankönyvszerzők, taneszköz-fejlesztők 
követelményrendszerének alapjává. E második szinthez kapcsolódik az oktatási programcsomag 
módszertani készlete. A tankönyv-, tanterv-, taneszközi környezetének kiépítésével, valamint 
szolgáltató rendszerének: pedagógus-továbbképzés, tanácsadás, információszolgáltatás 
megteremtésével támogatja ezeket a folyamatokat. A tanulás-tanítás megszervezését, 
megtervezését segítő választható dokumentumokat, szakmai eszközöket is tartalmazza. A 

                                                           
26 Pőcze Gábor (1995) vezeti a tantervi implementáció kidolgozását. A Nat megjelenése a közoktatási gyakorlatban 
vizsgarendszerével és szabályozó szerepével együtt olyan változás, mely feltétlenül indokolttá teszi központi, 
megtervezett implementációját. 
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pedagógiai eszközkészlet tehát lényegesen bővül az előző időszakokhoz képest. E középső szint 
legfőbb jellemzője az alternatív sokszínűség biztosítása. A feladatokat az MKM, később OM 
(2004) tervezi, költségeit fedezi, valamint megszervezi a pedagógiai szolgáltató intézeteket (pl. a 
fővárosban az FPI, kerületi PSZK). Különösen lényeges területként kezeli a tankönyv-, tanterv-, 
és taneszköz-fejlesztési beruházásokat, de fontos kiegészítőként tartja számon az információs 
rendszer kiépítését, valamint az értékelési és vizsgaközpontok felállításának is jelentős szerepet 
szán, különösen az Országos Közoktatási Intézetnek.  

Eszközöket jelent a fenti felsorolás, melyek a tantervi segítség mellett módszertani és értékelési 
elemeket is tartalmaznak. A folyamatok elsősorban a tanulás-tanítás gyakorlatának segítését és a 
személyre szabott tanulás tudatos szervezését, valamint a tanulási környezet jobbítását emelik ki.  

 

 

23. ábra A tartalmi szabályozás rendszere (2003-2006) (Vass, 2003 alapján) 

 

Látható (lásd 23. ábra), hogy a tartalmi szabályozás harmadik szintjét az iskolák helyi tantervei 
képezik, melyet maga az iskola is készíthet, de átveheti a kerettantervekben, oktatási 
programokban leírtakat is. Alapvető követelmény a Nat előírásainak való megfelelés, valamint a 
közoktatási törvény módosításainak átvétele a környezeti nevelés, ill. a minőségfejlesztés 
érdekében. A Nat – 2003 tehát az integratív és a tantárgyközi szemlélet - kiemelt fejlesztési 
feladatok, 10 műveltségi terület - megtartására és a tanulói képességek-, készségek hatékonyabb 
fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Közelebb áll a curriculum műfajhoz, mint a Nat -1995, 
amennyiben folyamat, és tevékenységtervben valamint programban gondolkodik. A fejlesztési 
folyamatban történő gondolkodásra helyezi a hangsúlyt (Vass, 2009,4.) E tantervnek lényeges 
célkitűzése volt az iskolai pedagógiai programok életre hívása. A tantervi minták mellett már 
megjelent az a szakmai eszközrendszer, mely oktatási programok valamint programcsomagok 
képében a tanítás - tanulás megtervezését, megszervezését, módszertani és tananyag-szerkezeti 



74 
 

nehézségeit volt hívatott segíteni. Kerettantervi, pedagógiai elveket, modulleírást, értékelési 
eszközt, továbbképzési programot és támogatást is magáénak vall. Ezzel az új alaptanterv az 
osztálytermi folyamatok és a személyre szabott fejlesztés hatékonyabb támogatását tűzte 
zászlajára. Különösen „mást” jelent a középiskolákban, ahol az érettségi vizsgák 
követelményrendszere valamint a kompetenciamérés mutat előre az eddigiekhez képest. Az 
érettségi és a kompetenciamérés erős tartalmi szabályozóként működik, és ezek visszahatnak a 
helyi tantervre és a tanítási gyakorlatra. Ezzel a Nat egy flexibilis bemeneti rendszer, valamint 
kimeneti értékelés - mérhető, tehát keményebb érettségi vizsga, vadonatúj, de kevésbé kemény 
kompetenciamérések – eszközrendszerére épít. Az általános és a középiskola kimeneti 
követelményeiben jelenik meg a kívánatos összhang: a tevékenységközpontúság. 

 

 

7. Képesség-, készségfejlesztés a tanítási órán 

 

7.1. A tanórakutatás célja, mintája és módszere 
 

E fejezetben azt tűztem ki célul, hogy a magyar földrajzoktatást a jegyzőkönyvekben 
megjelenített, tanórán zajló képesség-, készségfejlesztéssel kapcsolatos elvárások felől 
vizsgálom. Abból a sokéves tapasztalatból indulok ki, hogy a pedagógus nézetei befolyásolják 
leginkább a tanulói képességek és készségek fejlesztését. A jegyzőkönyvek elemzésének célját 
abban látom, hogy minél több információt megismerjünk a tanórán zajló tanulási-tanítási 
folyamatról. A célok megvalósításához a középiskolai látogatások – 2005-2012. – teljes 
szaktanácsadói óralátogatási jegyzőkönyvi adatainak empirikus, elemzését és értelmezését 
végeztem el földrajzból. A kutatás mintáját 220 tanóra biztosítja a fővárosi önkormányzat által 
fenntartott középiskolákban. Módszerem (Szokolszky, 2004, 563-568.; 572-575.) a kvalitatív 
vizsgálatokra jellemző. Statisztikai adatsorokat készítettem a szaktanácsadói záró 
jegyzőkönyvekben megjelenő számszerűsíthető adatok begyűjtéséből.  

 

 

7.2. A szaktanácsadás tervezett látogatásai 
 

A 2005-2006. tanévben a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága újra életre hívta a 
szaktanácsadói hálózatot, melynek szakmai koordinálását – pedagógiai kutatási hagyományai, 
elsősorban szakmódszertani tapasztalatai és mérési gyakorlata okán – a Mérei Ferenc FPPTI 
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nyerte el.27 A látogatási sorozat a Nat – 2003 implementációjához is erősen köthető, melyben a 
harmonizáció, a fővárosi közoktatási intézmények oktatási nehézségei iránt megnyilvánuló 
segítő szándék rejlett. Az ezt követő években az „…és iskolák” átszervezése is bonyolította a 
feladat oktatáspolitikai megközelítését.  

 

 

7.3. A látogatás szempontjai, jellemzői 
 

Bemutatom a szaktanácsadói jegyzőkönyvek készítésének körülményeit. A munka bevezető 
szakaszát jelentette az adott iskolával való kapcsolatfelvétel. A releváns oktatási dokumentáció 
áttekintése, valamint a kollégákkal való kapcsolat kialakítása jelentette a kezdetet. A fővárosban 
tevékenykedő, gyakorló földrajztanárokat többnyire személyesen ismertük, hiszen a Fazekas 
Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanáraiként – 2 fő szaktanácsadó – havi 
rendszerességgel tartottunk számukra már a korábbi években is szakmai továbbképzéseket. 
1992-től működött még egy önkéntes szervezet is a földrajztanári szakmai feladatok 
szervezésére, mégpedig a Földrajztanárok Egyletének Szervezete.28 A földrajztanárok testülete 
kis létszámú, így a közreműködő kollégákkal azonnal sikerült kapcsolatot kiépítenünk. 
Természetesen voltak ettől eltérő esetek is – elsősorban fiatal, kezdő kollégák esetében – akik 
még nem ismerték sem a működő földrajzos szakmai szervezetet – FTE –, sem a szakmai 
látogatások, sem a szaktanácsadás rendszerét. Nehézségeik lehettek számos területen: pl. az 
anyaországból frissen érkezett a kolléga, és idegen nyelven oktatta a földrajzot. Megoldhatatlan 
akadályt azonban egyetlen látogatási helyzet sem jelentett. A megismerkedés szabályai a további 
feladatokkal együtt nyomtatásban is rendelkezésre állt (Útmutató, 2006). A szaktanácsadói 
jegyzőkönyvek készítésének körülményei is szabályozottan (Útmutató, 2006) zajlottak. Az 
intézeti tantárgyi szakértői közvetítés után a megismerkedés telefonos kapcsolatfelvétellel, 
időpont egyeztetés után zajlott. Az iskola részéről egy-két illetékes személy – igazgató, 
igazgatóhelyettes, vagy munkaközösség – vezető, – esetleg mindhárman – vett még részt a 
szaktanárokon kívül. Az időpont egyeztetések után óralátogatások történtek, majd azok 
megbeszélése történt. Végül írásos jegyzőkönyv készült, melyet minden résztvevő átolvasott, 
értelmezett, véleményezett. Végül a szaktanár és az iskola vezetősége aláírásával került 
elfogadásra. Ezt követően a jegyzőkönyvek az iskola, illetve az intézet irattárába kerültek.  

A mérésben résztvevő iskolák esetében tehát arra a kérdésre kerestek választ, hogy törvényesen 
működtek-e. A lefektetett törvényi szabályokat és előírásokat – Kerettanterv, Pedagógiai 
Program, Helyi Tanterv – a fenntartó elvárásainak megfelelően készítették – e el, a 
kormányrendeleteknek megfelelően frissítették és napra készen betartották- e azt. Egyetlen 
intézményben sem történt ezen a téren visszaélés. Minden törvényes működési szabálynak, 
összes előírásnak megfeleltek a látogatott intézmények. A helyi tantervekben ugyan általában 
                                                           
27 A 2004 szeptemberében bevezetett tantervet, a Fővárosi Önkormányzat, mint fenntartó, már a bevezetést követő 
tanévtől folyamatos szaktanácsadói hálózat működtetésével támogatta. A tantervi implementáció részeként 
értelmezhető. 
28 „Földrajztanárok egylete” 1995-től szervezetként (www.fte.hu) 



76 
 

nem volt jellemző az iskola egyedi vonásainak kidomborítása. Kivételt képeztek ez alól az 

idegen nyelven oktató iskolák és a szakközépiskolák, valamint a nemzetiségi intézmények. Ott 

megfogalmazódtak konkrétumok életükkel kapcsolatosan: pl. a helyi környezeti gondok 

feltárása, megoldási lehetőségei, adakozási, gyűjtési akcióban való részvétel, stb. („Gondolkodj 

globálisan, cselekedj lokálisan.”). 

 

 

7.3.1. Melyik évben történt a látogatás? 
 

 

 

 

24. ábra Melyik évben történt a látogatás? 

A látogatások intenzitása különböző mértékű volt (lásd 24. ábra) az egyes tanéveket illetően. Az 

első évben, 2005-ben még viszonylag kevés 12, a második tanévben, 2006-ban számosabb 97, a 

harmadikban, 2007-ben 10, a negyedikben, 2008-ban 38, az ötödikben, 2009-ben 20, a 

hatodikban, 2010-ben 30, majd a hetedik, a 2011. évben 11 fővárosi intézményben történt 

szaktanácsadói látogatás földrajz tantárgyból. Mint fentebb már utaltam rá, a legelső évben az 

intézet ajánlotta fel különleges, segítőszándékú lehetőségként a hozzá tartozó iskolák számára a 

megnevezett pedagógiai szolgáltatást. Már a tanévkezdés előtt, augusztusban több intézeti, 

szakmai megbeszélésen vettek részt az általa felkért tantárgyi szaktanácsadók. Készültek új 

feladatukra. 
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7.3.2. Mely oktatási intézmény kezdeményezte a látogatást? 
 

Leolvasható (lásd 25. ábra), hogy a többségében fővárosi fenntartású középiskolákban, intézeti 

kérésre 152 órát vizsgáltak földrajzból szaktanácsadók (69 %). Egy-két évre rá, bizonyos 

mértékű változás történt a szaktanácsadói látogatások megítélésének tekintetében. Ugyanis 

iskolai kezdeményezésre is kezdtek látogatni, nem csak a fenntartó szakértőinek javaslatára. 

Ahol az igazgató és a szaktanár közösen igényelte, ott 66 tanórai foglalkozáson vehettek részt 

(30%), míg csak az iskolavezetés – elsősorban igazgató – kérésére 2 órát látogattak. A fent 

megnevezett intervallumban az óralátogatást földrajzból mindössze 2 esetben utasították el 

kollégák: egy gimnáziumban és egy szakközépiskola és gimnáziumban.  

 

 

25. ábra Mely oktatási intézmény kezdeményezte a látogatást? 

 

A középiskolák vezetősége és földrajztanáraik ráébredtek ugyanis arra, hogy a szaktanácsadói 

látogatásokat ugyan igen, ellenben /vagy az óralátogatásokat nem kérni hatékonyság nélküli 

vezetői, ill. sehová sem vezető szaktanári gyakorlat. A demokratikus intézeti fenntartói rendszer 

ugyan elfogadta az óralátogatás elutasítását, de a gyakorlatban, az oktatási intézmények 

többségében nagy szükség volt erre a szolgáltatásra. A későbbiekben a szaktanárok személyesen 

igényelték a szaktanácsadó valódi óralátogatásokkal egybekötött gyakorlati segítségét 

nehézségeik megoldásával kapcsolatban. A tantervi és oktatáspolitikai intézkedések miatt 

ugyanis elengedhetetlenné vált a szaktanácsadás. Az iskolák átszervezése, az összevonások – 

szakközépiskola” és” gimnázium, általános iskola „és” gimnázium (2007-2008), a tantervben 

előírt oktatási - nevelési feladatok végrehajtása – képesség-, készségfejlesztés, a kompetencia 
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alapú oktatás a gyakorlatban, melyhez az új típusú érettségi vizsga követelményei – idegen 

elvárásként lebegtek az iskolák, a diákok, de elsősorban a kollégák feje felett.29  

Számolható volt az önként tanácsadásra jelentkező intézményvezetők, szaktanárok iskolai 

jelentkezése, a kérések számának növekedése. Akkor ez a tény reményre adott okot. Sokan azt 

állították a kollégák közül, hogy egykori vizsgatanításuk óta egyetlen szakember – felügyelő, 

tanácsadó – sem járt náluk, hogy szakmai, pedagógiai munkájukról, fejlődésükről tájékozódjék. 

Többnyire kimondott örömmel fogadták a szaktanácsadói látogatások lehetőségét. Ezek az 

intézmények elégedetlenek voltak akkori oktatási nevelési helyzetükkel és legtöbbször 

könnyíteni szerettek volna az iskolájukban kialakult oktatási - nevelési nehézségeiken.  

 

 

7.3.3.  Az iskola típusa 
 
 

 

 

26. ábra Az iskola típusa 

                                                           
29 A diákok és a szülők is nagy változáson mentek keresztül a rendszerváltást követően: a szülőknek újat jelentettek 
a munkaerőpiaci elvárások, a diákoknak az újfajta vizsgakövetelmények. Ráadásul a pedagógus helyzete is nagyot 
változott a társadalmi átalakulással: veszített egykor meglévő presztízséből, módszerei – akár régi, akár új - 
mindenki által megkérdőjelezhetőkké váltak. Ezek a nehézségek új jogi helyzetet is teremtettek az oktatási 
intézmények esetében. Számos gyakorlati kérdés várt ránk a tanulók, a szülők, a kollégák részéről az érettségi 
tételek válogatásával, megfogalmazásával, elkészítésével, a felkészítő órák megtartásával, ill. az oktatási eszközök 
beszerzésével, használatával, a tanórán alkalmazott tanítási módszerekkel, a tanártovábbképzésekkel kapcsolatban. 
Minden óralátogatási helyzet, új és más volt, más-más megoldási javaslatot igényelt. Ahány iskolát, tanárt, órát 
érintett, annyi féle megoldási lehetőséget jelentett. 
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Amennyiben iskolatípusonként szeretnénk a látogatásokat még tovább vizsgálni (lásd 26. ábra), 
úgy a statisztika jól mutatja, hogy a szakközépiskolák (21), a szakközépiskolák és szakiskolák 
(19), a gimnáziumok (17), a gimnáziumok és szakközépiskolák (9) esetben szerepeltek az 
adatsorban.30 

 

 

7.4. A szaktanácsadók elemzési szempontjai 
 

A Nemzeti alaptantervvel (2003) ekkor az iskolai minőségbiztosítás rendszere – belső és külső – 
törvényesen is működésbe lépett. Az óralátogatásokhoz javaslat készült, melyben az intézet azon 
szakembereinek tapasztalatait gyűjtötték össze, akik előzőleg már foglalkoztak szakfelügyelettel, 
szaktárgyi tanácsadással, ill. szakértői feladatot láttak el a fővárosban. A tapasztalt kollégák itt 
foglalták össze elvárásaikat is, a legkorszerűbb pedagógiai elvárások alkalmazásával szemben, 
melyeket akkor elsősorban a nemzetközi mérések kívánalmai befolyásoltak. A kiadvány a 
gyakorló tanárnak, a szakmai munkaközösség - vezetőknek, valamint az intézményigazgatóknak 
szólt, – akiknek mindennapi feladata volt segítséggel szolgálni kollégáik számára módszertani 
kérdésekben: tankönyvválasztásban, érettségi vizsgához, nevelési problémához, stb. – akár 
előrehozott is –, versenyekre való felkészítésben és a gyakorlás módszereiben. Nem utolsó 
sorban útmutatást adott azoknak a tapasztalt kollégáknak, akik szaktanácsadói munkájukra 
készültek. A szaktanácsadás szempontjából ez akkor nem jelentett kevesebbet, mint a tanórán 
zajló pedagógiai folyamatok – „ismeretátadás, gyakorlás, ellenőrzés, szemléltetés, szociális 
óraszervezési gyakorlat, differenciálás, tanár-diák kommunikáció, technikai eszközök használata, 
tehetséggondozás, stb.” (Útmutató, 2006) – nyomon követését. Intézeti kérésre még további 
szempontokat is szem előtt tartottak a szaktanácsadók: „objektivitás, szakszerűség…, kerüljük a 
spontaneitást, mellőzzük az ötletszerűséget, segítőkészség, empátia, kollegialitás, a gyakorlati 
tapasztalatok és azok pedagógiai és pszichológiai alapokon nyugvó elméleti indoklása”. Elvárás 
volt továbbá a szaktanácsadóval szemben, a követelmények figyelembe vétele, illetve a 
kiegyensúlyozott, nyugodt légkör megteremtése. A szempontok óraértékelési sorrendjét is 
kijelölték. Előbb a szaktanár nyilatkozzon reflektív módon saját munkájáról, majd értékelje a 
látogatott tanórát a szaktanácsadó, végül a munkaközösség-vezető, az iskolavezető, az intézeti 
szakértő alkosson véleményt a látottakról, hallottakról. 

A fent bemutatott „külső ellenőrzést” - a szaktanácsadói pedagógiai szakmai szolgáltatást – 
azonban nem a Pedagógiai Intézet, hanem a Nat–2003 implementációja, valamint a pedagógusok 
valós gyakorlati igénye hívta életre. Égető szükségük volt a részben hagyományos értelemben 
vett egyéni igény szerinti tanórai hospitálásokra, de a külső szakember szemével történő 
óralátogatásokra és az azt követő szakmai beszélgetésekre is, hogy eligazodhassanak a számukra 

                                                           
30 A 4 óránál kevesebb látogatást mutató intézményeket kutatásom céljai szempontjából nem érdemes még tovább 
tagolni. 
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új nevelési – oktatási helyzetben. Még módszertani ismereteik felfrissítését is megpróbálták, 
villámgyors „tűzoltást” reméltek. A szaktanácsadás szempontjából ez akkor nem jelentett 
kevesebbet, mint a tanórán zajló konkrét pedagógiai folyamatok – „ismeretátadás, gyakorlás, 
ellenőrzés, szemléltetés, szociális óraszervezési gyakorlat, differenciálás, tanár-diák 
kommunikáció, technikai eszközök használata, tehetséggondozás, stb.” - nyomon követését, 
tanítási – tanulási elemeinek feltárását. Módszertani fogások felelevenítése, megerősítése, vagy 
elvetése tartozott elsősorban a megbeszélés tárgyához. 

A különféle fővárosi közoktatási intézményekben számítottak rájuk: szakmaiságot feltételeztek, 
tanácsot reméltek, tapintatos kritikát vártak.31 

 

 

7.4.1.  A tanóra elemzésének kidolgozott intézeti szempontrendszere  
 
Konkrétan magában foglalta a tanóra célkitűzéseinek és tartalmának megfigyelését, a tananyag 
feldolgozása során alkalmazott oktatási módszereket, az akkori alapvető nevelési - oktatási 
szempontokkal összhangban. A motiváló módszerek hatékonyságának megfigyelését, a tanár – 
diák viszonyt, a tanári magyarázatot, a fogalomalkotás és rendszerbe szervezésének módját, 
valamint a szemléltetés színvonalát, a differenciálást, a felzárkóztatást, a tehetséggondozást 
igyekezett a gyakorlatban követni. De a tanulói önállóság fokozását, a gyakorlást, az alkalmazás 
szerepét a tanulási folyamatban, a rendszerezést, a rögzítést és az ismétlés során alkalmazott 
módszerek követését is megcélozta. A tanulók képességeinek fejlesztését, a tanórán kívüli 
munka ellenőrzésének értékelését, a tanóra nevelő hatását is zászlajára tűzte stb. Vizsgálat alá 
vonta a tanítási óra szerkezetét, az értékelést, és kijelölte a tanulságok levonását. Minden egyes 
tanóráról hospitálási, továbbá - a megfigyelés befejeztével – összefoglaló, záró szaktanácsadói 
jegyzőkönyv készült. Tulajdonképpen helyzetértékelés történt, mely magában foglalta az iskolai 
tantárgyi látogatás szervezésének előkészítését, az intézményi dokumentumok áttekintését, és az 
óralátogatásokat. Majd a látogatás szakmai, módszertani tapasztalatainak megfogalmazását 
teljesítette, a szaktárgyi terület iskolai helyzetének megítélését, javaslatokat, ajánlásokat, stb. 

 

 

7.4.1.1. Tananyagtartalom 
 

Nemzeti alaptantervi támogató, implementációs szempontjai mellett régi hagyományt is 
felelevenített az egykori pedagógiai intézeti gyakorlatból ez a tanulás-tanítást megközelítő 
személyes találkozásokat rögzítő szaktanácsadói munka. A neveléstudományi kutatások számára 
megszokottnak tűnhet, hogy a tananyag tartalmának (lásd 27. ábra) kiemelésével kezdődött a 

                                                           
31 Nyolc évvel korábban szűnt meg a szakfelügyeleti rendszer. (A művelődési és közoktatási miniszter a 120/1994 
(V.13.) MKM rendeletben szabályozta). 
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valódi szakterületi munka. A hagyományos pedagógiai mérések gyakorlatában ez a megközelítés 

a leggyakrabban előforduló módszer, annak ellenére, hogy nem tartozik a legmodernebbek közé. 

Itt és most, tekinthető ez a hagyományos mérési módszerek utoljára való alkalmazásának is a 

fővárosban. 

 

27. ábra Tananyagtartalom 9. osztály 

Nem árul el sokat az órán folyó tanítás-tanulási folyamatról, ellenben eligazít. Milyen 

„tananyagot feldolgozó”, milyen megközelítésű foglalkozást volt alkalma a szaktanácsadónak 

megtekinteni. Az itt feldolgozott adatok szerint a 9. osztályban un. „új anyagot feldolgozó” 

tanóra volt a legtöbb, szám szerint 55. „Rendszerező” óra 5, kiegészítő anyagot 3, rendszerező, 

ismétlő 2, míg ismétlő és felzárkóztató egy-egy alkalommal állt rendelkezésünkre. 

A 10. osztályban (lásd 28. ábra) még szűkebb a paletta, hiszen mindössze 3 tananyagtartalmi 

változat szerepel az ábrán. Új anyagot feldolgozó tanórai munkát mutattak a 67 órában a 

kollégák, mindössze 7 rendszerező, ill. 3 rendszerező, ismétlő órát tekinthettünk meg.  
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28. ábra Tananyagtartalom 10. osztály 

 

Ez a látszólag kvantitatív tartalom azonban igazi, gyakorlati „kvalitativitást, minőséget” hordoz a 

tanári választás oldaláról. A kolléga dönt arról, melyik osztályban, milyen módszerrel, milyen 

tananyagtartalmat dolgoz fel a tanulókkal a szaktanácsadó és az iskolavezetés jelenlétében. 

Választásában ott hordozza meggyőződését, attitűdjét szaktárgya tanításáról és az ott zajló 

tanulási folyamatról. Az általam összefoglalt adatsorból még a „tanítás” elsődlegességét olvassa 

le az értő szem a Nat–2003 felfogásával, a „tanulás” fogalmával szemben. Gyakorlatilag 

állandóan új tananyag, új lecke tárgyalását jelenti a „tanulás – tanítás”az általam elemzett 

időszakban az illető évfolyamokon és tanórákon. A 2004-ben bevezetett Nat a tanulást helyezte z 

iskolai élet középpontjába, ahol a diákok különböző egyéni képessége okán más módszertani 

pedagógiai folyamatoknak is jelentős szerepük lehetne, mint pl. rendszerezés, ismétlés, 

felzárkóztatás, vagy iskolán kívüli tevékenység. Ám olyan jelentése is van az itt feldolgozott 

adatoknak, hogy a földrajz tanterv még mindig elegendő, de valószínűleg több ismeretanyagot 

tartalmaz, mint amennyit a pedagógus megújított módszertanával együtt is biztonsággal fel tudna 

dolgozni a tanévben. Érdemes lenne ezt a helyzetet tovább vizsgálni. 

  

 

7.4.1.2.  Mely évfolyamokat látogattuk? 
 
A következő adatsorban (lásd 29. ábra) a hatévfolyamos középiskolák alsóbb osztályaival 

kezdődik a bemutatás. A 7. évfolyamon 7 órát látogattunk, a 8. évfolyamon 6 foglalkozást 
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tekintettünk meg. Legnagyobb számban a kutatás középpontjában álló 9. évfolyamon 70, majd a 

10. évfolyamon 80 tanóra állt rendelkezésünkre. A felsőbb – 11-12. évfolyamon – évfolyamokon 

látogatott órák mennyisége 52. A hagyományos középiskolai tanórai tanácsadás több, mint 200 

óralátogatást jelentett. A legtöbbet a középiskola tizedik évfolyamán volt alkalmunk 

megtekinteni, és valamivel kevesebbet a kilencedik osztályban . A harmadik legkevesebbet pedig 

a középiskolák legfelsőbb évfolyama tette ki. Az alsóbb gimnáziumi évfolyamok 

óralátogatottsága eltörpül a fölöttes évfolyamokhoz képest. 

 

 

29. ábra Az iskola évfolyama 

 

7.4.1.3. Milyen taneszközöket és segédleteket használtak? 
 

Az itt elkészült ábrázolás azt hivatott bemutatni, hogy a Nat-2003 által kijelölt célkitűzést – az új 

szemléletű, kompetencia alapú oktatást – a fővárosi intézményekben milyen támogató 

taneszközök segítségével képesek a kollégák fokozni. Leolvasható, hogy ebben az időszakban a 

fővárosi fenntartású középiskolákban a hagyományos, analóg eszközök még komolyan vezették 

a listát: tankönyvet (176), atlaszt (152) és falitérképet (176) használtak az iskolák legtöbbjében a 

tanórai szóbeli képesség-, készségfejlesztéshez. A munkafüzetet az esetek egy ötödében, csak 45 

tanórán használták az oktatás támogatásául, viszont nagyon magasnak mondható a falitábla órai 

használata (129), vagyis több, mint a tanórák felében segítette elő a megértést és elsajátítást. Az 

analóg oktatás színhelyéül 70 szaktantermi foglalkozás szolgált, mely kevesebb, mint a 

megtartott órák fele. A földrajzóra gazdagon kínál más lehetőségeket is a szemléltetésre 

(modellek, folyamatábrák, kőzetgyűjtemények, stb..), ezt a lehetőséget 164 esetben ki is 

használta az éppen órát tartó pedagógus. A látogatott időszakban már szép számban jelentek meg 

digitális taneszközök is a földrajzórán: 82 alkalommal már az új technika – számítógép, 

projektor, világháló, CD - jelentette a diák számára a szemléltetés technológiáját. 
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E taneszközök és segédletek segítségével egészében véve jól bizonyítható a földrajz sokrétűsége. 
Közoktatási képesség-, készségfejlesztésre alkalmas tantárgyi szerepe ezúton igazán kitűnik. 
Ugyanakkor az is leolvasható a diagramról, hogy „csak” lehetőséget biztosít a különféle 
taneszközök használatára, mellyel a kollégák többsége él a gyakorlatban.32  

E kutatásban is hivatkoznom szükséges a szaktantermek fokozatos megszüntetésére - a hetvenes-
nyolcvanas évek óta – a fővárosi középiskolákban. Részben a létszámnövekedés, másrészt a 
tantárgy helyének megváltozott szerepe a természettudományos közegben jelentette a valódi 
szaktantermek megszüntetését. Ezzel párhuzamosan arra is fel kell hívni a szakemberek 
figyelmét, hogy a digitális eszközök még nagyon hiányosan terjedtek el a fővárosi iskolák nagy 
részében. A csupasz tanterem analóg és digitális eszközök nélkül pedig egyáltalán nem alkalmas 
semmilyen tanításra, nem hogy természettudományos tantárgyak oktatására. Ugyanígy, a 
rendszerváltás utáni magyar taneszköz-piacon szükséges még a szemléltetőeszközök gyártásának 
szinte teljes megszűnésére is rámutatni.  

A tapasztalatok alapján azonban válaszolhatunk úgy is a felvetett taneszköz használati szakmai 
kérdésre, hogy, a „tevékenykedtető földrajzórához” – „Handlungsorientierter Unterricht” – ma is 
rendelkezésre állnak a lehetőségek az intézmények nagy hányadában. A pedagógus átgondolt, 
időigényes mindennapi feladata az előkészítés, a szervezés, a lebonyolítás a tanórai munka során. 
Ezt a befektetést azonban nem vállalja fel maradéktalanul minden földrajztanár. 

 

 

                                                           
32 A lehetőségeket nem kihasználni, azokkal nem élni egy másik vizsgálat témája lehet. 
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30. ábra Taneszközök és segédletek 

 

 

7.4.1.4. Mely földrajzi „képesség-, készség - együtteseket” fejlesztették? 
 

Szorosan kapcsolódik ehhez a fejezethez a gyakorlati, a tanórai képességek-, készségek 

fejlesztésének felfedése (lásd 30. ábra). Ugyanis a tanórai munkában a tevékenységek 

elvégzéséhez elválaszthatatlanul szükségesek a taneszközök. A feladatok kijelölése után 

szerencsés esetben az ahhoz tartozó taneszközök használatával érhetjük el az órán a tervezett 

tevékenységek megvalósítását. Ez lendítheti előre a diákot a képesség-, készségfejlesztés 

folyamatában egy-egy foglalkozás esetében. 

A látogatott földrajzórákon legtöbbször előforduló képességek sorrendben (lásd 31. ábra) a 

térbeli és időbeli tájékozódás képessége, a gondolkodási, a problémamegoldó képesség, továbbá 

a kommunikációs képesség, majd az információ szerzésének képessége és a gyakorlati életre 

nevelés. Ezek egymás mellett felsorolhatók és megnevezhetők, de a tanórai látogatás során már 
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bonyolultabb felfedni, mikor melyik „képesség-nyalábot”, „képesség-együttest” fejlesztjük 

valójában. Mai ismereteink erre a megközelítésre még nem adnak minden esetben módot. 

Jól elkülöníthetően leolvasható, hogy a földrajz tantárgyban, a gyakorlatban legelsőként a 

gondolkodási, a térbeli valamint az információszerzés képességének fejlesztési lehetősége áll. Ez 

az állapot nem egyszeri ismeretanyaghoz, témához kötődik, hanem minden órán ott rejtőző 

adottság. Alatta kb. egyharmad egységponttal helyezkednek el a problémamegoldás, az időbeli 

tájékozódás és a gyakorlati élethez kötődő készségek fejlesztésének lehetősége. Vagyis a Nat-

2003-ban megfogalmazott lényegi képesség-, készségfejlesztési komponensek állandóan jelen 

vannak a tanítási órákon. 

Ez a „mintázat” a nemzetközi mérések elvárásaival megegyező képesség-, készségfejlesztési 

területeket fed le. Legelőször a tértudományokra legjellemzőbb tér és idő kategória említendő. 

Emellett az „információszerzés”, ill. „tudáselemek” kategória, a „gondolkodási műveletek” 

gyakorlása teljesül a tanórán az itt felvett adatok alapján. Az „alkalmazási területek” 

kategóriájában pedig kutatásomban több képesség összetevőt is említhetek: a 

problémamegoldást, a gyakorlati élettel összefüggő gondolkodásfejlesztést, ill. a környezeti 

gondolkodás kategóriáját.  

 

 

31. ábra A képességek fejlesztése 
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7.4.1.5. A tanítás szervezési módja 
 

A Nat – 2003 egyik legjelentősebb elvárása az itt megvizsgált tanórai mozzanat. Mint a 
tartalomelemzésben már említettem, a kiemelt fejlesztési feladatok között ott szerepel a tanulás 
tanítása, és az egységes alapokra épülő tanulói differenciálás. Ez valóban a konkrét tanítási órán 
dől el, mennyire veszi komolyan a tantervi elvárást az illető pedagógus kolléga. Mennyire vallja 
nézetei alapján is magáénak a Nat -2003 nevelési alapállását, a kompetencia alapú attitűdöt, a 
tanulás – tanítás új értelmezését. 

Ennek a fogalomkörnek egy a gyakorlatban megtestesülő példáját tükrözi az itt látható ábrázolás. 
Mind a középiskolai kilencedik, mind a tízedik évfolyamán szinte hasonló rajzolat tárul fel 
vizsgálódásom alkalmával.  

A kilencedik évfolyam (lásd 32. ábra) döntően frontális „nyitott” tanórákat tartottak 29 
alkalommal a földrajztanárok. Ez azt jelenti, hogy a tanár irányítása, munkája uralja az órát, de a 
diákok tevékenysége uralta más, „új” szervezési módok is megjelennek legalább egy alkalommal 
a 45 perces foglalkozás alatt. A kutatás adatai alapján megjelenik a még teljesen zárt, frontális 
tanítás is, bár csak 5 órában. Ilyen órákon a tanár „leadja a tananyagot”. A diák többnyire hallgat, 
nem kérdezik, nem kérdez, eltelik a tanóra. Az említett frontális óraszervezés 18 alkalommal 
került elő, ahol a tanár uralja az órát és még részben sem jelennek meg tanulói kooperatív 
munkaformák, mint pármunka, csoportmunka stb. Jellemző még erre a ma is létező 
munkamódszerre a „kérdve kifejtés”. A tanár által arra alkalmas helyen, szituációban joga van a 
beszélgetésben részt venni, kérdeznie a diáknak is. Ezt azonban valamilyen ok miatt a tanuló 
nem alkalmazza. 

A kooperatív munkaformák közül a csoportmunka 11 alkalommal volt tetten érhető. Sajnos nem 
terjedt még el a pár-(1), és a projektmunka sem (3) a tanórákon a tantervben elvárt arányban. 

A középiskola tizedik évfolyamán (lásd 33. ábra) is a kilencedikhez hasonló a helyzet. Döntően 
frontális, „nyitott” tanórát tartottak 38 alkalommal a földrajztanárok. Ez tükrözi, hogy a tanár 
irányítása, munkája uralja az órát, de más, új szervezési módok is megjelennek legalább egy 
alkalommal a 45 perces foglalkozás alatt. Feltűnik a teljesen zárt, frontális oktatás is, bár csak 5 
órában. Ilyen alkalmakkor a tanár „leadja a tananyagot”. A frontális óraszervezés 18 alkalommal 
került elő, ahol a tanár uralja az órát és még részben sem jelennek meg kooperatív munkaformák 
a diákok oldaláról. Időnként, szituációtól függően a tanár feltesz néhány kérdést és a tanulók 
megválaszolják azokat. 

A kooperatív munkaformák közül a csoportmunka 11 alkalommal volt tetten érhető. Sajnos nem 
terjedt még el a pár-(1), és a projektmunka sem (3) a tanórákon a tantervben elvárt arányban. 
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32. ábra Szervezési mód - 9. osztály 

  

 

 

33. ábra Szervezési mód – 10. osztály 
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7.4.1.6. A tanulók értékelése a tanórán 
 

A fentebb vizsgált ábrák elemzésekor már hivatkoztam a Nat–2003-ban megjelenő elvek 
gyakorlati megvalósulására a tanórai folyamatokat illetően. A tanulás folyamatának átalakulása 
jelenti a tantervben az egyik legfontosabb alapkövet. Másként, mint eddig!33  

Történik-e értékelés a tanórán?  

Az órák nagy hányadában, 202 esetben történt valamilyen tanórai értékelés, a fennmaradó 
esetekben ez a folyamat nem volt követhető a foglalkozáson. 108 esetben szóbeli értékelésnek 
voltunk tanúi, 42 esetben pedig semmilyen értékelés sem történt a tanórán. Lényeges arányt – kb. 
10% - és értékes pedagógiai módszert tükröz a továbbiakban még megjelenő 24 szóbeli és 
írásbeli, tanári, tanulói értékelés. A többi értékelési megközelítés, mint egyéni (1), írásbeli (3), 
írásbeli pontozásos (3), írásbeli és szóbeli (6) nem mutatott különös tendenciát a vizsgálatban. 
Szembetűnő, a Nat–2003 szerint különösen értékes mozzanat: a gyerekekkel történő közös 
értékelés. Ez az értékes oktatási-nevelési mozzanat 15 alkalommal került szaktanácsadói 
látogatáskor terítékre. 

 

 

                                                           
33 A tanuló személyiségfejlődésében, a család értékelő véleménye mellett a leglényegesebb adalék lehet az iskolai 
étékelés. 
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34. ábra A tanulók értékelése a tanórán 

 

 

7.5. Mely tanári kompetenciák körét várta el az intézet a pedagógustól? 
 

A legfontosabb tanári kompetenciák, melyeket az óraelemzéskor figyelembe vettek a 

szaktanácsadók „az óra megtervezése, az óra vezetése, a kérdezés, a magyarázat, a tanári – 

tanulói interakció és kommunikáció, az osztálymunka szervezése, a csoportmunka és az egyéni 

munka irányítása, a tanulók munkájának megfigyelése és értékelése, motiválás, oktatástechnikai 

és oktatástechnológiai eszközök használata” (Útmutató: 2006). Az intézeti elvárások a 

pedagógussal szemben Dewey elképzeléseihez nyúlnak vissza. A tanárral szembeni elvárás 

feltételezi a szaktanácsadói értékelést megelőző önértékelést, reflektív tanári viselkedést. 

Különbséget vár el a szaktanácsadói ajánlás a rutinszerű, – a tekintély által vezérelt, a 

benyomások irányította – és a reflektív – a saját munka eredményességét elemző – tanári 

tevékenység között (Szivák, 2002). Az utóbbi szerepelt az intézeti elvárásokban, ahol a 

pedagógus törekszik feltárni és megoldani az osztályban felmerülő tanulási, viselkedési 
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problémákat. Kritikai elemzés alá veti a tananyagot, megvitatja a tanulási stratégiákat, figyel a 
diákok fejlődési előmenetelére és koncentrál saját munkájára – alternatív cselekvésmódok 
kialakítása a párhuzamos osztályokban megtartott órákon, egymást követő tanévekben –, stb. 

 

 

7.5.1. Mennyi látszik ebből a gyakorlati tanítás során? 
 

A képesség-, készségfejlesztés megközelítése a tanórán a földrajztanítás módszertanának 
ismeretén keresztül vezet. A tanítási módszert – amióta a világon tanítás létezik – erőteljesen 
befolyásolja a tanulók életkora. Más tartalommal, más színvonalon tanítanak a kollégák egy 
általános iskolai életkornak megfelelő középiskolai osztályban, vagy középiskolában. 
Szükségszerűen el kell egymástól térnie az oktatás módszereinek is. Az általános iskolai tanuló 
külső aktivitási igénye nagyobb, mint a gimnazistáé. A 4-5 percig terjedő figyelmi 
maximumokat lankadások követik. A középiskolás sokkal inkább belső gondolati aktivitással él, 
összehasonlít, következtet, vitatkozik. Ebben az életkorban az új ismeretek elsősorban 
kapcsolataikban rögzülnek, mint korábban (Balogh - Teperics, 1999). Az e területeken rejlő 
feladatokkal jól megbirkóznak „terepen” dolgozó kollégáink. A diákok részéről nem volt 
említésre méltó kirívó rendellenesség látogatáskor. 

Mára azonban szembe kell néznünk egy további, erőteljesen jelentkező hazai sajátossággal, 
mégpedig a tanulók előképzettségi szintjének különbségeivel. Ez a tény azt is előrevetíti, hogy 
jelenleg a tanári módszerek tervezését a „diákanyag” befolyásolja leginkább. Sajnos nem 
alkalmazzák a kollégák elég gyakran az „új” tantervben elvárt differenciálást munkájuk során. 
Még a tananyag nehézsége szerint sem differenciálnak – tisztelet a kivételnek –, nemhogy a 
tanulói képességek szerinti differenciálásról szó eshetne. 

Tapintható e látogatások alkalmával, hogy rendkívüli erővel bírnak a sajátosságok között a 
személyi és a tárgyi feltételek. Eredményes földrajzoktatás aligha képzelhető el a kor 
színvonalának megfelelő tanítási eszközök nélkül. Elengedhetetlen tehát a földrajztanár szertár 
és legfőképpen szaktantermi fejlesztő munkája. A földrajzoktatásban valóban óriási előrelépést 
jelentett a színes tankönyvi ábra és a kép, a gazdag tartalmú földrajzi atlasz megjelenése a 
rendszerváltáskor. Még átfogóbb változást hozott az audiovizuális eszközök, modellek, a 
számítógép, és a digitális tábla elterjedése. Le kell azonban szögezni, hogy bármilyen előrelépés 
is következik be az oktatástechnikai eszközök fejlődésében, az nehezen képzelhető el, hogy az 
iskolai oktatás és nevelés folyamatából – a tanulásból – kimaradna a tanár, az oktatás személyi 
feltétele. Szakmai ismereteinek minősége határozza meg a tanítandó ismeretek hitelességét, 
mennyiségét, minőségét. Azért is nagyon fontos feltétel a tanár személyisége, mert ő dönt a 
tananyag tartalmával leginkább összhangban lévő módszer, a tárgyi feltételek és a tanulók 
előképzettségi szintje ismeretében arról, milyen foglalkozást szervez. Felelősségtudata 
rendkívüli tényező megfelelő szakmai és módszertani felkészültsége mellett. A tanítási órán 
ugyanis nem a saját sikere, hanem a tanulók megfelelő fejlesztése, tudásszintjének elérése a fő 



92 
 

cél. Ez pedig a képesség- és készségfejlesztést érinti a legszorosabban, ill. a diák 

eredményességet is jórészt eldönti. 

 
 

7.6. A látogatás egyéb jellemzői 
 
Személyi feltételek, az iskola egyéni jellegzetességei, eredmények, a tárgyi feltételek, módszerek 
és eljárások jellemzői, valamint, hogy milyen segítségre lenne szüksége a földrajztanárnak? 
 

 

7.6.1. A tanár neme 
 

Nem várt adatsort jelzett a tanárok neméről szóló statisztika. Több a férfi földrajztanár az illető 

időintervallumban (116), mint a nő a látogatott fővárosi intézmények esetében.  

 

 

35. ábra A tanár neme 

 

 

7.6.2.  A tanóra nyelve 
 

Alapvetően magyarul (176) tanítottak a kollégák az itt feldolgozott adatsor szerint a látogatott 

középiskolákban. Hat alkalommal németül, öt alkalommal franciául, négy - négy alkalommal, 

spanyolul, szerbül és szlovákul, végül két alkalommal horvátul zajlott a tanóra. 
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36. ábra A tanóra nyelve 

 

7.7. Mire figyel a szaktanácsadó elsősorban osztálytermi megfigyeléskor? 

 
A fent leírt szempontrendszer alapján a szaktanácsadó előbb tájékozódik az iskolában folyó 

munkáról. Beszélget vezetőkkel, munkaközösség vezetővel, szaktanárokkal. Többnyire fény 

derül arra, hogy a helyi tantervekben kevés konkrétumot fogalmaznak meg az intézmények: pl. a 

helyi környezeti gondok feltárása, megoldási lehetőségei stb… Majd ezt követően felajánlja 

segítségét az iskolai munkát érintő bármely szakmai kérdésben. Ugyanis hazai közoktatásunk 

intézményeiben még nincsenek meg a tantervben megjelölt elvárásokhoz, – ha úgy tetszik a 

feladathoz – a feltételek: személyi, szervezeti, financiális, eszközbeli, stb.  

Kiderültek a kollégák kompetenciaalapú oktatást, a képesség-, készségfejlesztést illető nézetei. A 

következő szempontokat követték: figyel - e a nemzetközi mérésekben megfogalmazott 

kívánalmakra az iskolavezetés és a pedagógus – alkalmazás, értelmezés, a képességek-, 

készségek fejlesztése–. Ismeri-e a tantervben megfogalmazott követelményeket a szaktanár? 

Ilyen jelek az osztályteremben pl. az óraszervezés módja, vagy a differenciálás, értékelés, tanár-

diák viszony, stb... Mekkora szerep jut az önálló kísérletezésnek, felfedezésnek, a kutatásnak az 

órán? Minősítő, vagy fejlesztő értékelés jellemzi-e a tanítást? A kognitív és az érzelmi 

mozzanatok „mintázatok” megjelenése – pl. tanár-diák viszony – milyen rajzolatot mutat?  
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Összegzés 

Empirikus kutatásomban azt tapasztaltam, hogy az intézmények egy és ugyanazon tanterv 
kívánalmainak értelmezésében igen különböző megoldásra jutottak adottságaiknak és 
feltételeiknek megfelelően. A fent említettek mellett legalább ennyire különböztek egymástól a 
pedagógusok tanórai tanítási, szervezési módszerei, a diák tanulásához való adalékai 

A fenti fejezetek arról szólnak elsősorban, hogy földrajzból bizonyos tekintetben a tantervi 
elvárásoknak megfelelő kép diagnosztizálható a „tanulás –tanítás” folyamatában pl. az 
eszközhasználat esetén (vö. 30. ábra). A gyakorlati földrajztanítás ugyanis eszközigényes munka. 
Azokban az intézményekben, ahol ezek rendelkezésre állnak, szívesen dolgoztak velük a 
szaktanárok. De milyen eszközökkel? Gyakorlatilag analóg szemléltetőeszközökkel dolgoznak 
(lásd 6. és 8. fejezet) egy digitális világban. Hogyan lehet ezen a küszöbön átlépni? 
Hasonlóképpen áll ez a képesség-, készségfejlesztés tekintetében (vö. 31. ábra). A földrajz 
sajátosságai alapján eredendően alkalmas a sokszínű képesség-, készségfejlesztésre, hiszen oly 
szerteágazó, színes tananyagtartalmat és integráló kapcsolatrendszert ölel fel. Ez azonban még 
nem jelenti a tantervi természettudományos kompetencia elvárásainak való megfelelést. Nem 
ismerik a tanárok konkrétan a tantervi elvárásokat, nem olvassák a szakirodalom idevonatkozó 
nemzetközi fejezeteit (PISA, TIMSS) nem látják át a képesség-, készségfejlesztés és a 
kompetenciák fejlesztésének összefüggéseit, kapcsolódási pontjait sem tudományterületek 
közötti, sem pedig neveléslélektani-pedagógiai értelemben. Az a néhány hazai szakmódszertani 
cikk is ismeretlen marad többségük előtt, ami az utóbbi években egyáltalán megjelenik. A 
problémák sokszínűek és nehezen megoldhatók az intézmény, a szaktanár szintjére lebontva. 

Hasonlóképpen szembetűnő, hogy a földrajzórán a problémamegoldás már számos helyen 
megjelenik a foglalkozás folyamatában (lásd ábra), a természettudományos felvetések 
magyarázata, bizonyítása, következtetések levonása, alkalmazás még távolról sem automatikus 
tevékenységek a tanórán.  

Még nehezebb a probléma a tananyagtartalmat tükröző (vö. 27. ábra; 28. ábra) vizsgálati adatok 
elemzésével. Kiderül, hogy olyan nagy mennyiségű „új anyaggal” áll szemben a kolléga, mely 
kizárja a lemaradók képessége-, készségeinek fejlesztését, de az iskolán kívüli tanórák 
szervezésének lehetőségét biztosan. A földrajznak nem marad más lehetősége 
tantárgypedagógiája fejlesztésében – lehetősége határain belül – de közelebb kell kerülnie a valós 
természethez. Az iskolán kívüli foglalkozások lehetőségét kell kihasználnia. E cél eléréséhez 
azonban a tantervi (közös projektmunka más természettudományi és társadalomtudományi 
tantárgyakkal) és törvényi keretek (minimálisan heti két óra, lehetőség a gimnáziumi felsőbb 
évfolyamokon való oktatásra) módosításának lehetősége is felmerül a gyakorlati szakemberben. 

Hasonlóképpen komoly lemaradásban vagyunk a tantervi elvárásokhoz képest a tanórai 
munkaszervezés (vö. 32. ábra; 33. ábra) terén. Gyakran tartanak a kollégák frontális órákat. Ez 
pedig ma már nem felel meg a tantervi elvárásoknak. A legjobban a diák jogai és lehetőségei 
sérülnek általa. A tanuló helyzetének tanórai vizsgálatakor azonnal felmerül a pedagógus órai 
tevékenységének vizsgálata. Abban egységesek – lásd pl. tanóra szervezési módok -, hogy 
pedagógiai gyakorlatukban nehezen váltanak. Az Országos Közoktatási Intézet munkatársai 
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2006-ban egy hazai felmérés tapasztalatait gyűjtötték össze „Eredményes iskola” címmel. A 
„Zárszóban” a szerkesztők szinte felkiáltanak: „A magyar iskolákban tanárközpontú pedagógia 
dívik”. ….az iskolákban gyakran „sivár…, személytelen a környezet”, …”szinte mindenütt 
egyeduralkodó a frontális módszer”. „Személyre szabott megoldások még az elit iskolákban sem 
léteznek.” Valóban így van ez a gyakorlatot közeli vizsgálatakor. A pedagógus helyzete nem 
könnyű. Egyedül marad problémáival az iskolában egy kis óraszámú tantárgy esetében. 

 

 

8. A földrajzi képesség-, készségfejlesztés a gyakorlatban 
 

If you can not measure it, you can not improve it. 

„Amit nem tudunk megmérni, azon nem tudunk javítani.” 

 (Kelvin) 

Ebben a fejezetben empirikus kutatásomnak azt a részét mutatom be, amely a harmadik kutatási 
cél megvalósításához kapcsolódik. A szaktanácsadói jegyzőkönyvekben megjelent képesség-, 
készségfejlesztéssel kapcsolatos feljegyzéseket elemzem és értelmezem, eredményességét és 
nehézségeit vizsgálom fókuszban a tanítási órákkal.  

A kigyűjtött adatsort kvalitatív tartalomelemzéssel (Babbie,2003, 315.) közelítem, melynek 
mintája egybeesik az előző fejezetben (vö.7. fejezet) vizsgált intézményekkel. Empirikus 
vizsgálatom a fővárosi középiskolákban végzett földrajzi szaktanácsadói jegyzőkönyvi 
dokumentumok kvalitatív és kvantitatív feldolgozása. Minden egyes jegyzőkönyvi anyag 
tartalmi elemzését, értelmezését elvégeztem. Szempontrendszeremet a már előző fejezetben 
feldolgozott Nat – 2003 elvei határozták meg, melyek megvalósulását a tantervi implementáció 
keretein belül akkor a szaktanácsadás volt hivatott segíteni. Vizsgálom az intézményekben 
felmerült tantervi vonatkozásokat, a hazai közoktatás tantervi harmonizációját, mint az oktatási 
gyakorlatot erősítő eszközrendszer részét, és leginkább a gyakorlati képesség-, készségfejlesztés 
megvalósulásának folyamatát a középiskolai földrajzoktatásban. Kutatásomban a földrajzi 
szaktanácsadói jegyzőkönyvekből a középiskolákra vonatkozó 220 tanóra anyagát dolgozom fel 
e fejezetben. 

A vizsgálat e területe célul tűzi ki, hogy eredményeivel még mélyebb rétegeket világítson meg a 
tanítás-tanulás folyamatában. Kerüljön még közelebb a középiskolai földrajztanítás képesség-, 
készségfejlesztése terén végzett feltáráshoz. Kvalitatív, részben kvantitatív kutatási elemeivel 
további adalékul szolgál a tanórakutatásról szóló (vö. 6. fejezet) kvantitatív alapokon nyugvó 
eredményekhez. 

A részben strukturált megfigyelés (Szokolszky, 2004. 434-439.) módszerét választottam a 
természetes vizsgálatok közül. Az azonos témájú szaktanácsadói megjegyzéseket gyakorlati 
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fontossági, gyakorisági sorrendbe raktam, rendszereztem, csoportosítottam, kategorizáltam, és 
értelmeztem.  

A statisztikai számításokból a relatív gyakoriság fogalmát hívtam segítségül. Arra voltam 
kíváncsi, hogy az egyes vizsgálati szempontok milyen gyakorisággal fordulnak elő a teljes 
mintán („N”) és a szorosan vett témafelvetésen („n”) belül.34 

A hétköznapi tanórai feladatok – a tanóra célkitűzései, a tananyag tartalma, a tananyag 
feldolgozása során alkalmazott módszerek, eszközrendszer – jelentették a szaktanácsadói 
megfigyelések nagy hányadát. De a konkrét iskolai szakmai beszélgetések gyakori témája volt az 
új típusú érettségire való felkészítés, az érettségi dolgozatok javítása, a tételek összeállítása, 
valamint a tehetséggondozás, és a tanártovábbképzés is. 

 

 

8.1. Földrajztanítás tantervi jellemzői 
 

Az általam kiemelt képesség-, készségfejlesztési eredmények és nehézségek legelőbb, a 
gyakorlati földrajztanítás és a tanterv kapcsolatának találkozási pontjainál mutatkoztak. A 220 
vizsgált jegyzőkönyv közel felénél, összesen 108 tanórán jelent meg a tantervre való utalás. 
Leggyakrabban az eredmények oldaláról értelmezték a jegyzőkönyvek a munkát. Az országosan 
elismert érettségi és felvételi eredményeket összesen 39 tanórán említették, mely e kategória 
szűken értelmezett elemek számához viszonyítva n=36, 11 % relatív gyakoriságot jelent. Az 
eredményeket a tantervi követelmények és az óraszámok ellentmondásaiból fakadó problémák 
követték n=24, 07 %, majd az iskolai sajátosságok n=13, 89 %, ill. a szakképzésben oktatott 
földrajz helyzete n=12, 04%, valamint az idegen nyelven oktatott földrajz következett n=11, 11 
%. Végül a tantárgy hatévfolyamos tantervi rendszerben n=2,78 % való elhelyezkedése 
következett relatív gyakorisági értékek szerint. 

Elgondolkodtató, hogy a jó eredmények mellett a tantárgyi követelmények és az óraszámok 
között feszülő ellentmondásokra hívták fel a gyakorló kollégák a figyelmet. Kisszámú említés 
történt a más tárgyakkal, illetve a szakképzés esetében a magasabb évfolyamra való illeszkedés 
kapcsolatára, mely állandóan ismétlődő gyakorlati problémák között ismert tantárgyunk 
oktatásában. A kilencedikes szakközépiskolás tanuló ugyanis még nem érett az általános 
társadalom-, és gazdaságföldrajzi problémák tárgyalására, ezért magasabb évfolyamokon 
oktatják. Alig több mint egy százaléknál N=1,36% jelent meg utalás a helyi tantervre, mely 
probléma a hatévfolyamos képzési rend sajátja.  

 

                                                           
34 A szaktanácsadás akkor érvényben lévő általános és szaktárgyi elvárásait az „Óralátogatás, óraelemzés a 
mindennapok gyakorlatában” című kiadvány tartalmazta (FPI, Budapest, 2006.). A MFFPPTI szempontjai 
elsősorban az implementációt megerősítő szempontok (vö. 9. fejezet), de nem esnek teljesen egybe azokkal. 
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12. táblázat Földrajztanítás és a tanterv kapcsolata - Intézményi, szervezeti körülmények 
 
 
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakoriság 
220 tanórára 
(N) 

relatív 
gyakoriság (n) 

1. országosan elismert eredmények a 
tárgy oktatásában; közép-, és emelt 
szintű érettségi; felvételi: 

39 tanóra 17,73% 36,11% 

2. a tantárgyi követelmények és 
óraszámok ellentmondásaiból 
fakadó problémák feltárása: 

26 tanóra 11,82% 24,07% 

3. iskolai sajátosságok: kisebbségi 
nyelvek; két-tannyelvűség, TISZK: 

15 tanóra 6,82% 13,89% 

4. a földrajz magasabb évfolyamra - 
illeszkedik az iskola szakmai, 
szakképzési rendjéhez - kerül  

13 tanóra 5,91% 12,04% 

5.  idegen nyelven oktatott tantárgy – 
integrált oktatás - egybefonódás a 
földrajzzal:  

12 tanóra 5,45% 11,11% 

6. a tantárgy százalékos aránya a helyi 
tantervben, különösképpen a 6 
évfolyamos képzési rendben: 

3 tanóra 1,36% 2,78% 

           
Intézményi, szervezeti körülmények    

      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakoriság 
220 tanórára 
(N) 

relatív 
gyakoriság (n) 

7. pályázati - szakképzési támogatások  31 tanóra 14,09% 53,45% 
8. betekintés egy nagyhírű intézmény 

mindennapjaiba; belső szervezeti 
kultúrája, hozzáértése biztosíték a 
további szakmai munka jó 
színvonalú tervezéséhez 

14 tanóra 6,36% 24,14% 

9. iskolai korrepetálás lehetősége  13 tanóra 5,91% 22,41% 
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Távolról közelítvén az e kategóriában vizsgált szaktanácsadói feljegyzésekhez, a látogatásokkor 
a Nat–2003 központi elvárásait fedezhetjük fel a helyi dokumentumokban. Az iskola Pedagógiai 
Programja tartalmazza az intézmény bemutatását, nevelési programját, helyi tantervét - benne a 
szaktárgyak nevelési oktatási alapvető céljait, mellékletében a kulcskompetenciákkal. Majd az 
óratervek kerülnek sorra a tantárgyi modulokkal, a továbbiakban az érettségi vizsga témakörei és 
szabályai láthatók. Ezt követik sorrendben az alkalmazható tankönyvek és más oktatást segítő 
eszközrendszer. Kiegészül még a gyűjtemény a magasabb évfolyamra lépés feltételeivel, ill. az 
értékelés szabályaival, valamint kibővül az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal, 
melyeket az iskolai záró dokumentumok (pl. a pedagógiai program elfogadásának 
dokumentumai, stb.) követnek a sorban. 

Közelebbről megvizsgálva valóban konkrét, napi kérdéseket kellett megválaszolni az 
intézményekben. Az iskolák alternatív tantervei ebben az időszakban szabadon érvényesültek a 
földrajz tantárgy óraszámaiban, és az egyes évfolyamokon való óraszámi elrendezésben. 
Láthatóvá válik, hogyan illeszkedik a földrajzoktatás az iskola szakmai, szakképzési profiljához, 
ill. milyen új kezdeményezések jelentik az intézményekben e területen az egyéni hangot. (lásd 
12. táblázat). Különös helyet foglalnak el a középiskolák csoportjában az idegen nyelven oktató 
intézmények, ahol a kompetenciák egymásba fonódásáról, az adott idegen nyelv és egy 
természettudományos tárgy – földrajz – integrált oktatási gyakorlati nehézségeivel 
találkozhattunk (lásd 12. táblázat). Láthatóvá vált az a gyakorlati – addig nem felszínre került 
oktatási nehézség -, amely a természettudományok és egy idegen nyelv oktatása között alapvető 
különbséget mutat. A földrajzórán a tartalom az új tananyagot jelenti, melynek kognitív tartalma 
plusz nehézséget jelent a nyelv mellett.35 

A tanórán a földrajztanár még a tudáshoz jutás módszereinek lehetőségét (pl. forráselemzés, 
grafikon elemzése) is biztosítja, s ehhez az új típusú kooperatív tanulásszervezés minden 
lehetséges formája, ill. az eszközök széles tárháza megengedett. Iskolán kívülre is szervezhető a 
tanítás. Az intézmény belső szervezeti kultúrájától, hozzáértésétől lehet csak remélni a szakmai 
munka jó színvonalú tervezését. Így a földrajz öt, ill. hatéves képzés esetén felsőbb 
évfolyamokra (lásd 12. táblázat) is kerülhetett. Ez a helyzet elsősorban a nyelvi képzésű 
tanulócsoportokat, ill. a szakirányú szakközépiskolák képzési rendjét jelenti. A közgazdasági, a 
környezetvédelmi, stb. szakközép- és szakiskolák (lásd 12. táblázat) saját tanulói igényeikhez 
alakították elvárásaikat, lehetőségeiket.  

A fent megnevezett tantervvel (vö. 6. fejezet) ugyanis a kompetencia alapú oktatási elvárásokkal 
– mint már említettem – a tanulás folyamata kerül a középpontba az eddigi tanítás központúval 
szemben. Központi egységesítésre törekvés (Vass, 2008) ebben az időben csak abban látszik, 
hogy előtérbe kerül az egyéni tanulói szükséglet, a földrajzi tantárgyi tartalom személyre szabása 
(lásd 12. táblázat). Ezzel gyakorlatilag megvalósul az a tantervi kívánalom, melyben a 
rugalmasabb földrajztantervi tartalom az egyén, a személyiség fejlesztésének eszközévé válik. 

                                                           
35 Az idegen nyelvek oktatásában a képesség-, készségfejlesztés lényegesen nagyobb szerepet kap a középiskolai 
oktatás során, mint a szorosan vett tantárgyi tartalom. Onnan számos módszert átvesznek a földrajztanárok, a diákok 
már a nyelvórákon megismert módszerekkel gyakorlottan dolgoznak. 
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A gyakorlati földrajzoktatás szempontjából érdemes még két ténnyel foglalkozni e táblázatból. A 
relatív gyakorisági táblázat azt mutatja, hogy a kategória elemszámára vonatkoztatott relatív 
gyakoriság n= 24,1 %, viszonylag gyakran előforduló kérdéskört jelentett, a többi problémához 
képest. A tanterv bevezetésének kezdetén ugyanis komoly, – máig is élő probléma – 
nehézségeket okozott az iskoláknak, főképp az iskolavezetésének, a természettudományi 
munkaközösségeknek, és nem utolsó sorban a szaktanárnak. Alig volt képes akkori szaktudása 
alapján az óraszámok csökkenésével, a tananyag megújulásával, valamint évfolyamok szerinti 
újrarendezésével megbirkózni. Ennek a helyzetnek a szakmódszertani nézőpontja csak a 
probléma egyik nézete. Más oldalról az látszik, hogy olyan országos hírű intézményekben is 
látogattunk a szaktanácsadóként, ahol kiemelkedő eredményeket mutattak fel a tanulók és 
tanáraik n = 36,1 %, a tanterv bevezetésének nehézségei ellenére. Feltételezhetően több 
személyes és anyagi tartalékot tudtak mozgósítani a nehézségek megoldásához.  

Természetesen, más a helyzet, amennyiben az említett nehézségeket az összes tanórára 
vizsgáljuk relatív gyakoriságukat tekintve. Akkor már nem látszik ekkorának a tanterv 
bevezetésének nehézsége, hiszen 220 tanórára számítva ez mindössze N=11,82 %. Alacsony 
érték, így nem találkoznak vele az oktatáspolitikusok és a tantervírók. 

 

 

8.2 A földrajztanítás intézményi háttere 
 

Az adatok elemzéséből kiderül, hogy az iskolák oktatási - nevelési tevékenységének intézményi, 
szervezeti körülményei nagyon különbözőek, annak ellenére, hogy azok hasonló képzési 
profilúak és azonos a fenntartójuk. Az iskolavezetés részéről 24 intézményben voltak olyan 
érdeklődő vezető kollégák, akik a szaktanácsadói látogatások lefolyását személyes 
megjelenésükkel is támogatják. Az is szembetűnő volt, hogy pályázati támogatásokkal (lásd 12. 
táblázat) egyes intézmények valóban kiemelkedő körülményeket teremtenek növendékeik 
tanulásához, más középiskolákban pedig nagyon szerény feltételrendszer és eszközbeli 
ellátottság jellemző, és a beiskolázás következményeként még az iskolai korrepetálás 
szükségessége, esetleg lehetősége (lásd 12. táblázat) is felmerül, vagy meg sem valósul. Ritkán – 
egy gimnázium esetében –, de diagnosztikus mérést is kérnek a kollégák – az akkor még előttük 
álló érettségi feladatok változásairól szerettek biztosabbat megtudni – az intézet 
szaktanácsadóitól és szakértőjétől (MFFPPTI). Ezt a kívánságot megvalósították az akkori 
fővárosi pedagógiai szaktanácsadók mindenféle szakmai és más jellegű támogatói 
feltételrendszer nélkül. A tapasztalatok összefoglalása, leírása megtörtént (2007) a „Budapesti 
Nevelő” c. szakmai folyóiratban. 
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8.3 A földrajzi tartalom és a taneszközök összefonódása a gyakorlatban 
 

„A földrajzi tananyag elrendezése kerül a tanterv középpontjába. A tartalom rugalmasabbá válik, 
eszközként szerepel a képesség-, készségfejlesztésben, ahol a folyamat a döntő.” A kerettanterv a 
földrajz szemléleti elemeinek megújulását szorgalmazta, melyben benne foglaltattak a célok, 
feladatok, képességek-, készségek, alkalmazás, stb.” (vö. 9. fejezet).36 

 

8.3.1. A tárgyi feltételrendszer 
 

A tantervi változtatás második szintjén – a kerettantervben – lefektették a tantervírók a tanulást 
segítő tartalmi és tárgyi eszközrendszer kereteit. Az oktatási segédanyagok (atlasz, tankönyv, 
munkafüzet, feladatlapok, digitális  - CD, DVD - és hagyományos szemléltető eszközök a 
tantervi elvárásoknak, minisztériumi pályázatok meghirdetésével, szabályok szerint készülnek. E 
középső szinten valósult meg továbbá az információs rendszer kiépítése (pedagógiai 
szolgáltatók, szaktanácsadás, stb.), és az értékelési és vizsgaközpontok felállításának igénye. Ez 
a kívánalom a tanítás - tanulás gyakorlatának támogatását, a személyre szabott tanulás tudatos 
szervezését, valamint megfelelő tanulási környezet kialakítását tűzte zászlajára. 

  

                                                           
36 A földrajzi tananyag kiválasztása, folyamatos bírálata és frissítése a földrajztudomány és a szakmódszertan közös 
feladata (vö. 3. fejezet). Ezen a területen a taneszközkészlet – atlasz, tankönyv, munkafüzet, feladatlapok, érettségi 
feladatok, más szemléltető anyagok – megjelenése szintén a tantervi implementációt erősíti. Megírási és megjelenési 
rendjükkel valamint központi szakértői bírálatukkal. akkor a minisztérium törődött. 
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13. táblázat A tárgyi feltételrendszer - A tanulás közvetlen környezete 

  Megnevezés Előfordulás relatív 
gyakoriság 
220 tanórára 
(N) 

relatív 
gyakoriság 
(n) 

1. földgömb, térkép, fólia-sorozat, kőzetgyűjtemény, 
makett, folyamatábra, tanítási programcsomag, 
CD, DVD, digitális tábla, stb.:  

61 tanóra 27,73% 45,52% 

2. atlasz, tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény: 51 tanóra 23,18% 38,06% 

3. szaktanterem: 21 tanóra 9,55% 15,67% 

4. digitális tábla  1 tanóra 0,45% 0,75% 

       
A tanulás közvetlen környezete  
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakoriság 
220 tanórára 
(N) 

relatív 
gyakoriság 
(n) 

5. tanulói anyaggyűjtés - rövid előadás egy adott 
témáról -, projekt-, egyéni-, team, munka. Az 
iskolai dekoráció kifejezi a pedagógiai 
programban megfogalmazott célt pl. „zöld iskola”  

17 tanóra 7,73% 43,59% 

6. az iskola udvara, kertje a földrajzi - 
környezetvédelmi oktatás konkrét színtere is 
lehet; tapasztalati megfigyeléseken alapuló 
oktatás  

10 tanóra 4,55% 25,64% 

7. gyakorlati, külső helyszíneken létrejött 
tevékenykedtetésen alapuló ismeretszerzés – 
vegytisztító szalon, gyógynövény tankert, 
toxikológiai labor, stb… 

8 tanóra 3,64% 20,51% 

8. iskolai környezetvédelmi labor (1 intézmény) 2 tanóra 0,91% 5,13% 

9. iskolán kívüli oktatás pl. Planetárium, Füvészkert, 
Természettudományi Múzeum:  

2 tanóra 0,91% 5,13% 
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A tanulás tárgyi feltételei és annak minimális eszközrendszere képezik az oktatás feltételeit az 
iskolában. A minimális tárgyi feltételek megléte vizsgálat tárgyát képezte (lásd 13. táblázat,), s 
ez kiegészült más analóg – oktatási segédletek, földgömb, térkép, fólia-sorozat, 
kőzetgyűjtemény, makett, folyamatábra, – ill. modern és digitális eszközrendszer – tanítási 
programcsomag, CD, DVD, digitális tábla, stb. meglétének feltárásával. Hasonlóképpen 
lényeges nevelési feltételrendszer az iskola környezete, – esetleg az iskolán kívül is létezik a 
tanuláshoz választott helyszín – hiszen itt töltik napjuk jó részét a tanulók. 

A legalapvetőbb hagyományos és digitális szemléltetőeszközök előfordulási gyakorisága a 
felállított kategóriában n = 45, 52 %, míg az ezt követő tanulói taneszközök n = 38, 06 % 
gyakoriságot jeleznek. Alig található már természettudományos szaktanterem n = 15, 67%, és a 
digitális tábla, mint szemléltető eszköz feledhető a teljes mintára számítva N = 0,45%. 

Érdemes odafigyelni a tanulói anyaggyűjtés dekorációs szerepére az intézményekben n = 
43,59%, vagy az iskola kertje udvara kategórára, hiszen ezek a tanterem hosszabbított karjaiként 
működnek a kis mintán n = 25, 64% gyakorisággal. A gyakorlati külső helyszín (pl. 
gyógynövénykert, vegytisztító szalon, stb.) csak a szakirányú intézmények esetében fordul elő n 
= 20,51 %-os gyakorisággal. Amennyiben ezeket az elemeket vizsgálom a kategória összes 
eleméhez viszonyítva, esetleg a teljes vizsgálati óraszámra értelmezem, akkor elenyésző értékre 
találok. Az adatok szerint az egyéni tanuláshoz szükséges taneszközöket elsősorban a 
gimnáziumok és szakközépiskolák tudták beszerezni (lásd 13. táblázat) az említett időben. Más 
iskolatípusokban –a nem szakirányú szakközép-, ill. szakiskolák - a munkafüzet, az atlasz és a 
feladatgyűjtemény ritkán tartozott a diákok mindennapos eszköztárához. Ennél is nagyobb 
problémára utal az egyéb iskolai szemléltető eszközök beszerzése, amely a konkrét elemek 
mintáin is csak n = 45, 5% relatív gyakoriságot mutat. A rendszerváltás utáni piaci helyzet ezen 
eszközök gyártásának és kereskedelmi forgalomba hozatalának nem kedvezett, hiszen 
Magyarországot tekintve kis példányszámú taneszközök készletéről volt szó. Az iskolai és a 
kisvállalkozások pályázati lehetőségeinek bővülése ellenére a helyzet máig megoldatlan. Alig 
találni természettudományos szemléltetőeszközöket a hazai piacon. A szaktantermek is kis 
számban maradtak meg – elsősorban a jó nevű gimnáziumokban – a hetvenes évek politika által 
is támogatott természettudományos oktatásból, n = 15, 67 % gyakorisággal fordulnak elő ebben a 
kategóriában. Az intézmények későbbi egyéni adottságai döntötték el máig történő 
megőrizhetőségük körülményeit. Nem kell bizonyítani létük fontosságát a természettudományos 
kis óraszámú tantárgyak, így a földrajz gyakorlati középiskolai oktatásában. Minden 
szempontból veszteség felszámolásuk története. A szaktanterem teljes mintán számolt 
gyakorisága közel N = 10 %, s arra utal, hogy amelyik intézmény képes volt megőrizni e 
termeket, úgy ezek máig támogatói az iskolai természettudományos oktatásnak. A tanulás 
közvetlen környezetére is kiterjedt a szaktanácsadás figyelme. Megjegyezte, hogy előkerül a 
tapasztalati megfigyeléseken alapuló oktatás is az intézmény falain kívül – udvar, állatkert, 
múzeum, kirándulás, csillagászati megfigyelések, Planetárium, Füvészkert, stb. Léteznek tehát 
próbálkozások az új tantervi elvárások megvalósítására n = 5,1 % relatív gyakorisággal. Feltárult 
továbbá, hogy környezetvédelmi szakirányú szakközépiskolákban gyakorlati – külső 
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helyszíneken: vegytisztító szalon, gyógynövény tankert, toxikológiai labor, stb.- 
tevékenykedtetésen alapuló ismeretszerzés valósul meg n = 20,1% relatív gyakorisággal. 

Érdekes színfolt az osztálytermekben és a folyosón található dekoráció. Kifejezi az intézmény 
pedagógiai programjában megfogalmazott célt: pl. „zöld iskola”, avagy zeneiskola, stb. ahol a 
tanulói anyaggyűjtés – akár rövid előadás egy adott földrajzi témáról, vagy földrajzi 
projektmunka végterméke –a faliújságra, a falakra került. A tanulói tevékenységet tükröző 
gyakorlati oktatási produktumok érezhetően már más tanítás-tanulási folyamatról tanúskodnak, 
mint előzőleg. Kutatások fogalmazzák meg „olyan környezetet kell teremteni, amely kihívást 
jelent a tanuló számára, feladatokat, amelyek túlmutatnak aktuális képességeiken, melynek 
leküzdése intellektuális erőfeszítést igényel” (Csapó, Szabó, 2012. 39.) 

Fontos lenne a közoktatási politikusoknak arra gondolni, hogy miért oly kevés a 
földrajzoktatáshoz szükséges szemléltetőeszköz vásárlásának lehetősége a hazai piacon, valamint 
azt is érdemes lenne megnézni, miért nincsen a diákoknak legalább minimális taneszközbeli 
felszereltségük a hazai középiskolákban. 

Ezek a valós gyakorlati bizonyítékok igazolják, hogy a magyar közoktatásban a 2003-ban 
bevezetett tanterv valódi változásokat jelenthetett az iskolák életében, amennyiben azt az 
intézmény vezetője, tantestülete, fenntartója, ill. tanulók és a szülői háttér szorgalmazta. 

 

 

8.3.2. Személyi feltételek 
 

 

8.3.2.1. A tanuló 
 

„…csak az a tanulás érdekel, amely jelentősen befolyásolja az ember viselkedését.” 

Carl Rogers: Valakivé válni 

 

14. táblázat A tanuló 

  Megnevezés Előfordulás relatív 
gyakoriság  
220 tanórára (N)  

relatív 
gyakoriság (n) 

1. kompetenciaalapú, képesség-, 
készségfejlesztési „kezdemények”  

57 tanóra 25,91% 15,62% 
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2. életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó 
tanítás-tanulás:  

48 tanóra 21,82% 13,15% 

3. adaptív tanulási módszerek:  42 tanóra 19,09% 11,51% 

4. valódi tanulás figyelhető meg – affektív 
tényezők –kritikai gondolkodás; 
gyakorlat; hagyományos eszközökkel: 
atlasz, falitérkép, földgömb, vetített 
ábra, fólia, vaktérkép, stb.: 

33 tanóra 15,00% 9,04% 

5. a továbblépés kulcsa: a diákot 
megtanítani tanulni:  

31 tanóra 14,09% 8,49% 

6. befogadó típusú ismeretszerzés, tanári 
dominanciával:  

22 tanóra 10,00% 6,03% 

7. nincsen nyomtatott munkafüzete/ 
vázlatfüzete:  

18 tanóra 8,18% 4,93% 

8. van nyomtatott munkafüzete/ 
vázlatfüzete:  

17 tanóra 7,73% 4,66% 

9. a diákok produktumai esetenként csak 
2-3 mondat/szó:  

16 tanóra 7,27% 4,38% 

10. jól neveltek, egymást végighallgatják:  16 tanóra 7,27% 4,38% 

11. oknyomozó tevékenységen alapuló 
óra. Rávezetéssel, maguk a tanulók 
fedezhették fel az ismeretanyagot, 
kritikai gondolkodás; gyakorlat; 
térképelemzés, kőzetek 
összehasonlítása, rajz, topográfiai 
fogalmak:  

15 tanóra 6,82% 4,11% 

12. kiváló, jegyzetelési képesség, 
esztétikus füzetvezetés:  

15 tanóra 6,82% 4,11% 

13. a diákok passzív befogadók: 11 tanóra 5,00% 3,01% 

14. önálló ismeretszerzés tanári 
irányítással:  

8 tanóra 3,64% 2,19% 
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15. a diákok nem kapnak lehetőséget 
nagyobb lélegzetű feladatok 
megvalósítására / már előző órán 
tárgyalt ábrát is a tanár úr végzi:  

8 tanóra 3,64% 2,19% 

16. a diákok szófogadóan jegyzeteltek, de 
alig kommunikáltak a tanárral:  

8 tanóra 3,64% 2,19% 

 

Ebben a fejezetben számszerűleg is jelentősen megnövekedett az információ mennyisége – 15 
strukturált gondolati egység – a jegyzőkönyvekben. Középpontban a tanuló földrajztanulása áll, 
mely az ezt megelőző oktatási korszaktól jelentősen különbözik. Megjelenik a kompetencia 
alapú képesség-, készségfejlesztési kezdemények, bár relatív gyakoriságuk csak n = 15,62% a 
szűken értelmezett kategórián belül. majd az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó tanítás-
tanulás n = 13,15%, valamint az adaptív tanulási módszerek n = 11, 51 % relatív gyakorisági 
mutatója következik. Valódi tanulásról tanúskodik a kategórián belül n=9,04 % gyakorisággal a 
harmadik leggyakrabban előforduló elemszám. Magas a relatív gyakorisága azoknak az óráknak 
a csoporton belül, melyek esetében a tanulást kell tanítani. Viszonylag elől áll még a relatív 
gyakorisági sorban n = 6,3% gyakorisággal. A további jellemzők alacsony relatív gyakorisággal 
fordulnak elő, mint hogy a diákok produktumai csak két - három szóban fedhetők fel a tanórán, 
vagy oknyomozó tevékenység keretében fedik fel az ismeretanyagot és megjelenik a kritikai 
gondolkodás az összehasonlító térképelemzésben. 

Széles viszont azon jellemvonások köre, amelyek segítségével a szaktanácsadók leírják az órán 
megjelenő tanulási folyamatot: a valódi tanulás és a „passzív befogadó” között. Értelmezésem 
szerint a Nat-2003, később 2007 elvárásai szerinti tanórán a tanuló életkori sajátosságainak 
megfelelően motiváltan tevékenykedik (lásd 14. táblázat), ahol a tananyagtartalom és 
taneszközök mellett az affektív tényezők is nagyban befolyásolják tevékenységében. Nem csak a 
tantervi elvárások, de a diákok is megváltoztak az előző generációkhoz képest. A mai diák – 
digitális nemzedék – rövid impulzusokban él, rövid idejű koncentrációra képes, véletlenszerűen 
tanul és szüksége van a kooperatív munkaformákra, valamint az IKT eszközeire. Taneszközei 
segítségével (atlasz, tankönyv, munkafüzet, stb.) motiváltan törekszik a saját maga által 
választott eszköz – pl. falitérkép, vetített ábra, projektor, tanulói atlasz, vaktérkép, modell, 
folyamatábra, stb., és tanulási munkaforma – pármunka, csoportmunka, projekt, iskolán kívüli 
helyszín, stb. – kiválasztására. Számos iskolában megvalósul az örömmel végzett adaptív 
tanulás: az összes mintához viszonyított majdnem N = 20%-os gyakorisággal. Kompetencia-
alapú képesség, készségfejlesztési „kezdeményeket” fedett fel a szaktanácsadó a mintában N = 
25, 91%-os gyakorisággal. De a valódi tanulás, hagyományos eszközökkel is fellelhető N = 15% 
relatív gyakorisággal. Kevésnek tűnik a szaktanácsadók véleménye szerint az oknyomozó 
tevékenységen alapuló tanulás N = 6, 82%, ill. az önálló ismeretszerzés tanári irányítással is N = 
3,64% a földrajzórán.  

Szakirodalmi tájékozódásom alapján Angliában szakfelügyelők pl. már 1985-ben jelentést írtak 
arról, hogy hogyan viselkedjék a tanuló a tanórán: „szelleme élénk és kíváncsi, legyen képes 
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értelmesen kérdezni és érvelni…..megközelítésben, tárgyban, elvontsági és összetettségi szintben 
fellelhető különbségek ellenére- ne pusztán széteső és összefüggéstelen élmények sorozata 
legyen számukra…” (Fischer, 2005. 5.). Többek között megemlítik, hogy a tanóra részévé kell 
tenni a beszédet, a vitát, hogy az élményeket magáévá tehesse a diák. Jelen kutatásból belátható, 
hogy ez az egyik terület, ahol az elmúlt évtizedekben, a tanórai munka során a magyar oktatási 
rendszerben földrajzból valamelyest előrelépés történt. E jelenség megvalósulásában pedig döntő 
a tanár személye, attitűdje. 

E fejezetben derül fény a valódi földrajzi logikai gondolkodásra a mindennapokban. Világossá 
válik a tanulók tanulási képességének intenzitása, ahol a tanulási képesség-, készségek mellett 
feltárul a kommunikációs képesség-, készségfejlesztés közege is. A földrajzórán ez elsősorban a 
vizuális kommunikáció – ábraolvasás, ábraértelmezés, ábrázolás: térkép –, valamint a formális 
kommunikáció – táblázatok, grafikonok, szimbólumok – jelrendszerének értelmezésében, 
olvasásában és a formális jelrendszerek kifejezésében és értelmezésében nyilvánul meg. 
Természetesen nem megy ez a fejlesztés a nyelvi, – a verbális kommunikáció – beszéd-, 
olvasási-, beszédértés, fogalmazási képesség-, és készségfejlesztés nélkül (Óralátogatás és 
elemzés a mindennapok gyakorlatában, FPI 2006. 17.). 

A fent nevezett képesség-, készségfejlesztést a földrajz a tananyag következetes szelektálásával, 
állandóan megújuló képesség-, készségfejlesztő feladatok készítésével (Fejlesztő feladatok, 
Földrajz, OKI, 2006; Fejlesztő feladatok gyűjteménye földrajzból, Makádi, 2008), munkafüzeti 
feladatok, feladatlapok rendszeres használatával éri el a tanterv és a földrajztanítási célok szerint. 
A gyakorlatban azonban ebből kevés kerül elő a tanórán. A feljegyzések szerint az általános 
írásbeli képességfejlesztéshez jelent adalékot az összes mintán N = 6,82%-os gyakorisággal 
előforduló „kiváló jegyzetelési képesség” említése. Ennek a ténynek is lehet más gyakorlati 
nézőpontja is. Nevezetesen, hogy az óravezetés többnyire frontálisan zajlik és a diákok ilyen 
módon próbálnak megfelelni az iskolai követelményeknek. 

A tanórán megtörténhet mindennek az ellenkezője is. Ahol „a diákok nem kapnak lehetőséget 
nagyobb lélegzetű feladatok megvalósítására az órán „(…még a már előző órán megtárgyalt 
ábraelemzést is a tanár úr végzi…)”. Ahol a tanuló ugyan szófogadóan jegyzetel, de alig 
kommunikál a tanárral, vagy a szaktanácsadó véleménye szerint befogadó típusú ismeretszerzés 
folyik tanári dominanciával. A vizsgált mintán ezek az értékek n = 10% alatt maradnak relatív 
gyakorisági értékükkel. Az eredmény mégis elgondolkodtató. 
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8.3.2.2. A pedagógus 
 

15. táblázat A pedagógus 

  Megnevezés Előfordulás relatív 
gyakoriság 
220 
tanórára (N) 

relatív 
gyakoriság 
(n) 

1. tudatos, következetes óravezetés  65 tanóra 29,55% 16,62% 

2. földrajzi logikát követ - ráhangolás 
(film), topográfiai gyakorlat, 
szövegértelmezés, fogalmak 
értelmezése és megerősítése:  

56 tanóra 25,45% 14,32% 

3. kiváló időbeosztás  39 tanóra 17,73% 10,00% 

4. felkészültsége, problémafelvetése, 
szervezési képessége kiemelkedő 

37 tanóra 16,82% 9,50% 

5. törekszik a tanulók számára 
előnyös munkaformák 
kiválasztására: animáció, makett; 
film; stb.  

33 tanóra 15,00% 8,44% 

6. motivált, ideális tanár-diák 
kapcsolat:  

33 tanóra 15,00% 8,44% 

7. továbbképzéseken vesz részt 28 tanóra 12,73% 7,20% 

8. a tanár magyarázatai, 
eredményesek:  

23 tanóra 10,45% 5,88% 

9. a táblát, mint rendszerezési 
lehetőséget használta:  

22 tanóra 10,00% 5,63% 

10. részismétlést tartott: 20 tanóra 9,09% 5,12% 

11. idegen nyelvi szemléltetés, 
tankönyvírás  

12 tanóra 5,45% 3,10% 

12. rávezető, aktiváló, kérdve - kifejtő 
kérdések  

10 tanóra 4,55% 2,56% 

13. innovatív, tankönyvszerző, 
zseniális előadó:  

9 tanóra 4,09% 2,30% 
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14. az esti tagozaton végzett munka, 
szuggesztív előadói képességet vár 
el:  

3 tanóra 1,36% 0,80% 

15. digitális táblát használ: (1 tanár) 1 tanóra 0,45% 0,26% 

 

 

A jegyzőkönyvi feljegyzésekből, a pedagógusról kialakult kép (15. táblázat) legalább annyira  

összetett, mint a tanulói jellemzők. Átalakuló félben lévő tanári mintát, attitűdöt mutat a 
rendkívüli számú szaktanácsadói információtöredék. A szaktanácsadók követik, hogy tisztában 
van-e a pedagógus milyen kerettantervi képesség-, készségfejlesztés lehetősége nyílik az adott 
tantárgy esetében a tanítási órán. Összhangban van-e a tanulók képesség-, készségfejlesztési 
szintje a tanár által alkalmazott módszerekkel, stb. Az összes feljegyzések legtöbbje a pedagógus 
tanórai cselekedeteihez kapcsolódik: tudatos az óravezetése n = 16,62%, földrajzi logikát követ n 
= 14,32%, problémafelvetése, szervezési képessége kiváló n = 9,5%, valamint törekszik a 
tanulók számára előnyös munkaformák kialakítására n = 8,44% relatív gyakorisággal. 
Elenyészőnek tűnik a tanórákon a digitális táblát használó személy – mindössze egy fő, egy 
tanóra –, vagy a középiskolai esti tagozaton felbukkanó szuggesztív előadói képesség, avagy az 
innovatív tankönyvszerző és zseniális előadó. 

A tantervben elvártak szerint az un. mentor-tanár tanít, aki a tanulókkal való kommunikációban 
számtalan oktatási mozzanat és tanórai „mintázat” – szervezését irányítja. Magára vállalja a 
klasszikus óravezetés - szervezési feladatok, ráhangolás, topográfiai gyakorlat, 
szövegértelmezés, fogalmak értelmezése és megerősítése, filmelemzése és tanár diák 
kommunikációt. Többnyire N = 25%-os relatív gyakorisággal a megszokott földrajzi logika 
szerinti óravezetés jellemzi munkáját. Magyarázatai rávezető, aktiváló, kérdve-kifejtő kérdései 
megfelelnek a tantervi elvárásoknak, de a gyakorlatban látogatott tanórákon ennek relatív 
gyakorisága N = 5 % alatt marad. 

A tantervi értelmezés szerint a tanulás középpontba kerülésével az oktatási folyamatban a tanár 
szerepe erőteljesen átalakul, már nem ő mindenek tudója a tanórán. A tanuló kerül a 
középpontba, ilyen értelemben a tanárt „lefokozzuk”az előző oktatási periódushoz képest. Ezzel 
szemben a tantervírók rendkívüli feladatokat bíznak rá egyúttal, különleges képességekkel 
ruházzák fel a Nat-2003 és a Nat-2007, s az ehhez kapcsolódó tantervi implementáció. A 
földrajztanári erények még finomabb „mintázata” is kirajzolódik az empirikus adatokból. 
Megfontolt, nyugodt, következetes óravezetése N = 30% a teljes mintán számított gyakorisággal, 
vagy a feldolgozás módszere összhangban volt a foglalkozás céljával, feladatával. A korszerű 
földrajzoktatásról alkotott elképzelésünk sajnálatosan kevesebb, mint az órák egyharmadában 
volt tetten érhető. A tanítási órák csak kis hányadában fedhető fel a szaktanácsadók véleménye 
szerint az előrelátó szervezés, erőteljes tanulói foglakoztatás. 
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Szükséges még egy jelenségcsoportról beszélni a vizsgálat elemzésekor, mely gyakran előfordult 
a vizsgált teljes mintán. Az idegen nyelvi speciális gimnáziumi osztályok, ill. szakközépiskolák, 
valamint a TISZK – ehhez tartozó szakközépiskolák és szakiskolák jelensége (lásd 7. táblázat). 
Ezekben az oktatási intézményekben a nyelv és a szakismereti tárgyak foglalnak el vezető 
szerepet a közismereti tárgyakkal szemben. Temérdek többletmunkát jelent a speciális képzés, 
jelen esetben az idegen nyelven történő középiskolai oktatás földrajzból is. Egyedül német 
nyelven nem jelent gondot a tanításhoz szükséges taneszközök beszerzése, minden más nyelvből 
a kollégák emberfeletti munkája ad lehetőséget a mindennapok problémáinak leküzdéséhez. 
Nehézkes a taneszközök és szemléltetőeszközök beszerzése ezeken a nyelveken. Hasonlóképpen 
esik ez a szakmai tantárgyakkal is. A tanulás során a tevékenység középpontba állítása, vagy a 
tanulásszervezési módok, messze az átlagos szint felettiek ezekben az intézményekben. 

A szaktanácsadói feljegyzésekben az idő múlásával egyre több és finomabb leírás következik a 
pedagógus szakmai erényeiről: pl. „innovatív, kezdeményező pedagógus” avagy „az óra 
motivációs forrása maga a tanár úr”. Az utolsó szaktanácsadói jegyzőkönyvi töredék mindössze 
egyszer kerül említésre.  

Tapasztalattá válik a szaktanácsadók számára, hogy minden tanár másféle órát tart. A tanórai 
foglalkozás minőségében pedig, nagyban benne van személyisége. 

Látszólag idegen tag a táblázatban, hogy „a kolléga tanártovábbképzésen vesz részt” N = 12,73% 
relatív gyakorisággal. Különösen alacsony értéknek tűnik, még akkor is, ha ismerjük a tényt, 
hogy a középiskolai tanárok általában nem járnak továbbképzésre (Ütőné, 2010). Nem világos, 
hogy miért nem. Hiszen már az eddig felsorolt problématerületek is azt jelzik, hogy bár temérdek 
megoldatlan tanítással kapcsolatos gondja van a középiskolai földrajztanárnak, továbbképzési 
hajlandósága alacsony (N = 12,73%).37 További vizsgálatra szorul az okok kiderítése. 

 

 

8.4. Képesség-, készségfejlesztés sajátosságai a földrajzórán 
 

„A képességek fejlesztésében nélkülözhetetlen az állandó gyakorlás, hisz minden emberi tehetség csak szüntelen 
gyakorlással, tréninggel érheti el legmagasabb fokát, legnagyobb fényességét. Ám a képességek gyarapításában ne a 
maximalizmus vezessen bennünket. Mindenkinek meg kell találnia azt a küszöböt, amelyet céljai megvalósításában 
már nem érdemes átlépnie.” 

(gróf Széchenyi István) 

 

 

                                                           
37 Utalás történik a feljegyzésekben a tanártovábbképzések lehetőségére a Fővárosi Pedagógiai Intézetben, ill. annak 
gyakorlóiskolájában, a Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, továbbá a Magyar 
Földrajzi Társaság, valamint a Földrajztanárok Egylete szervezésében. 
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8.4.1. Tevékenykedtetés 
 

A nemzeti alaptanterv első szintjén megfogalmazza az eddigiekhez képest leglényegesebb 
elvárást a tanulással szemben: „Az egyén gyakorlati cselekvési képességére, a kompetenciára 
kerül a hangsúly.” Nat–2003). A tanulói tevékenységek állnak a központban, nem pedig a tanáré. 
Különösen igaz ez az iskolán kívüli foglalkoztatásban stb. 

 

 

16. táblázat Tevékenykedtetés a földrajzórán - hiányosság 

 
    

  Megnevezés Előfordulás relatív 
gyakoriság 220 
tanórára (N) 

relatív 
gyakoriság (n) 

1. többletinformáció, mely érdeklődést felkeltő:  29 tanóra 13,18% 15,43% 

2. tanulói aktivitás növelése: 28 tanóra 12,73% 14,89% 

3. házi feladat kijelölése:  27 tanóra 12,27% 14,36% 

4. 

tevékenykedtető módszerek - szókártyás 
fogalomrögzítés, írásvetítős ábra, táblai rajz, 
papírragasztás, egyszerű számítási 
feladatok, hibakutatás, párbaj:  24 tanóra 10,91% 12,77% 

5. meggyőzésre irányuló érvelés (szerepjáték)  19 tanóra 8,64% 10,11% 

6. 

az óra jelentős részét a tanulók produktumai 
uralták. Megvalósult a diákok szóbeli 
kifejezőképességének, rendszerező 
képességének fejlesztése:  17 tanóra 7,73% 9,04% 

7. 
a tanár a diákokkal a tankönyv szövegét 
értelmeztette és elemeztette:  17 tanóra 7,73% 9,04% 

8. 
előrelátó szervezés, erőteljes tanulói 
foglakoztatás  11 tanóra 5,00% 5,85% 

9. kísérlet a tanári asztalon:  7 tanóra 3,18% 3,72% 

10. 

a diákok többen valódi munkavállalók - esti 
tagozat -, így motiváltak a tananyag 
irányába/bankkártya, csekk, átutalás, stb.  5 tanóra 2,27% 2,66% 



111 
 

11. 

a könyvet nem forgató diákok számára is 
talált érdekes tennivalót –tkvi szövegértést - 
a tanár: 4 tanóra 1,82% 2,13% 

      
Hiányosságok     
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakoriság 220 
tanórára (N) 

relatív 
gyakoriság (n) 

12. 
hiányzik a tevékenykedtetés, a diákok aktív 
bevonása az órába:  42 tanóra 19,09% 37,17% 

13. szemléltető eszközök használata hiányzik:  22 tanóra 10,00% 19,47% 

14. 
befogadó típusú ismeretszerzés, tanári 
dominanciával: 15 tanóra 6,82% 13,27% 

15. a diákok passzív befogadók: 13 tanóra 5,91% 11,50% 

16. hiányzik a falitérkép és az atlasz használata: 8 tanóra 3,64% 7,08% 

17. 
a tanulók ugyan szófogadóan jegyzeteltek, 
de alig kommunikáltak a tanárral: 8 tanóra 3,64% 7,08% 

18. 

a diákok nem kapnak lehetőséget nagyobb 
lélegzetű feladat megvalósítására az órán 
/még a már előző órán megtárgyalt 
ábraelemzést is a tanár úr végzi: 5 tanóra 2,27% 4,42% 

 

A tanulói tevékenységek kerülnek a tanulás középpontjába (lásd 16. táblázat). 

Életkortól függően rajz, vagy táblai ábrázolás, írásvetítő, avagy ragasztás, szókártyás 
fogalomrögzítés, stb. – pl. topográfiai fogalmak bevezetése a kisgimnáziumban -, de ide 
tartoznak pl. a hibakutatásai feladványok és az egyszerű számítási feladatok is. Eközben a 
földrajzi – környezeti tartalmon keresztül kognitív képességfejlesztés folyik (pl. rendszerező 
képesség-, készségek fejlesztése, vagy a beszédképesség, kifejezőképesség javítása, szociális 
képességek). A tanár irányíthatja ezt a tevékenységet (lásd 6. táblázat), tehát például előrelátóan 
szervez. A könyvet nem forgatók számára is keres feladatot, ill. számos érdeklődést felkeltő 
információt hoznak maguk a tanulók. A relatív gyakorisági mutató egyedül a többletinformáció 
említésekor kerül n = 15,3% fölé a mintában.  

A továbbiakban a hiányosságokat tünteti fel a jegyzőkönyv, a „tevékenykedtetés a földrajzórán” 
jelöléssel. A tevékenykedtetés még a teljes elemszámon is a N=12,77 % relatív gyakorisági 



112 
 

mutató alatt marad. Jóval kevesebb,mint  ahogy ezt a tanterv várja. Meg is jegyzik a 
szaktanácsadók, hogy szükség lenne a tanulók aktív bevonására n = 14,89% relatív 
gyakorisággal. Nem használnak szemléltető eszközöket, így egyenes az út a befogadó típusú 
ismeretszerzés felé n = 4,4 % vagy még eredménytelenebb a földrajzóra, amennyiben 
falitérképet és atlaszt sem használnak (n = 7,1 % relatív gyakorisági mutatóval. A passzív 
befogadás gyakorisága ennél is magasabb n = 11, 5%. Természetesen eljuthatnak az órai 
tevékenykedtetésben az ellenkező oldalon, pozitív képet mutató szerepjátékig is, ahol érvelni 
tanulnak, valamint esti tagozatos hallgatók esetén a valódi gyakorlati problémákig. Ezek a 
foglalkoztatási formák azonban fehér hollónak számítanak a látogatott tanórákon. Érdemes 
végiggondolni, hogy „a kísérlet a tanári asztalon” feljegyzés, miért szerepel a 220 tanóra esetén 
mindössze 7 tanórán? A kísérletek összeállítása nagyon munkaigényes tanári tevékenység. A 
feladatlapok az osztály szintjéhez való összeállítása még több energiát igényel, s nem utolsó 
sorban a termekből való „vándorlás” is akadálya a folyamatnak. 

 

 

8.4.2. Tanulásszervezés 
 

A Nat – 2003-ban különösen fontos szerepet játszik a tanulás-tanítás. Ahhoz, hogy valóban a 
tanulás álljon a középpontban, „kiemelt szerep jut a motiváló tanulásszervezési eljárásoknak” 
(Nat - 2003). Elsősorban erre az oktatási feladatra kerül 2007-től a fő hangsúly. „A direkt tanári 
irányítást felváltja egy olyan tanulás – tanítási folyamat, mely a pedagógus és a tanulók 
együttműködésének eredményeként alakul ki” (M. Nádasi Mária, 2010). A tanórán ez a 
pedagógiai álláspont a pár-, csoport-, team-munka, differenciálás és projektmunka módszerében 
nyilvánul meg elsősorban. 

A helyi tanterv – a tantervi fejlesztés 3. szintje - fogalmazza meg a kiemelt intézményi fejlesztési 
feladatokat, melyek mellé a tantárgyi fejlesztési célkitűzések is felsorakoznak. A földrajzórán a 
következő jegyzőkönyvi megnyilvánulási formákkal találkozunk. 

 

17. táblázat Tanulásszervezés - Hiányosságok 

      
  Megnevezés Előfordulás relatív gyakoriság 220 

tanórára (N) 
relatív 
gyakoriság 
(n) 

1. a mai digitális nemzedék apró 
impulzusokban él, rövid idejű 
koncentrációra képes, véletlenszerűen 
tanul, szüksége van kooperatív 

35 tanóra 15,91% 53,85% 
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munkaformákra  

2. pármunkában, csoportmunkában 
dolgoznak: 

16 tanóra 7,27% 24,62% 

3. kooperatív munkaformák mindennapos 
megléte /pár-, csoport- és projektmunka  

8 tanóra 3,64% 12,31% 

4. projektóra, projektnap 6 tanóra 2,73% 9,23% 

      
Hiányosságok     
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakoriság 220 
tanórára (N) 

relatív 
gyakoriság 
(n) 

5. befogadó típusú ismeretszerzés, tanári 
dominanciával 

15 tanóra 6,82% 36,59% 

6. a diákok passzív befogadók  13 tanóra 5,91% 31,71% 

7. a tanulók ugyan szófogadóan jegyzeteltek, 
de alig kommunikáltak a tanárral: 

8 tanóra 3,64% 19,51% 

8. a diákok nem kapnak lehetőséget nagyobb 
lélegzetű feladatok megvalósítására az 
órán /még a már előző órán megtárgyalt 
ábraelemzést is a tanár úr végzi: 

5 tanóra 2,27% 12,20% 

 

Gyakorlatból ismeri tanár és szaktanácsadó, hogy a mai diák más, mint a pár évvel ezelőtti (lásd 
17. táblázat). Kooperatív munkaformák mindennapos megléte több mint n = 12 % relatív 
gyakorisággal szerepel a minta szorosan vett előfordulási elemein. A pármunkában, 
csoportmunkában előforduló foglalkoztatás több mint n = 25%-os gyakoriságú, míg a projektek 
elterjedése n=10% relatív gyakoriság alatt marad. 

Alacsonyak az értékek, de a kezdemények már ott vannak a gyakorlati oktatásban. Bár pl. a 
projektfoglalkoztatás alig-alig jelenik meg a látogatott földrajzórákon, mindössze 6 tanórát 
jelent, mégis bizakodásra ad okot. Nem vetik el teljesen a gyakorlatban ennek a foglalkoztatási 
módnak a használatát. Ami felróható: a tanulói képességek-, készségek alapján szervezett 
differenciáló tanórát egyetlen egyszer sem láthattak a látogatást végző szaktanácsadók. „Időrabló 
módszerként tekint a földrajztanárok többsége a kooperatív tanulási formákra” (Makádi, 2010). 
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8.4.3. Kiemelt földrajzi képesség-, készségfejlesztési sajátosságok 
 

18. táblázat Kiemelt földrajzi képesség-, készségfejlesztés - Tér és Idő - Gondolkodás 
s 
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakorisá
g 220 
tanórára 
(N) 

relatív 
gyakoriság 
(n) 

1. tematikus térképek, diagramok 
elemzése  

39 tanóra 17,73% 72,22% 

2. a diákok készség szinten használták 
a falitérképet és földrajzi atlaszt:  

15 tanóra 6,82% 27,78% 

      
„Gondolkodásfejlesztés” 
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakorisá
g 220 
tanórára 
(N) 

relatív 
gyakoriság 
(n) 

3. integratív oktatási elemek - 
elsősorban a szűken értelmezett 
természettudományos tantárgyakkal 
koncentrál, de a földrajz esetében is 
pl. ember és társadalom, idegen 
nyelvek is, stb „transzfer” 

46 tanóra 20,91% 16,97% 

4. ábra-, és diagramelemzés: 44 tanóra 20,00% 16,24% 

5. az tipikus földrajzi témák bemutatása 
egy szemléletes kép, fénykép kritikai 
elemzésével történik:  

23 tanóra 10,45% 8,49% 

6. egyéb szemléltető anyag 
problémafelvetéssel (makett, 
kőzetminta, talajminta, folyamatábra, 
stb.):  

22 tanóra 10,00% 8,12% 

7. megjelenik a problémafelvetés: 19 tanóra 8,64% 7,01% 
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8. törekvés a – felértékelődő - 
gyakorlattal való kapcsolatra: 

19 tanóra 8,64% 7,01% 

9. többen vannak a diákok között, akik 
összefüggéseket látnak, kérdéseket 
fogalmaznak meg:  

17 tanóra 7,73% 6,27% 

10. filmelemzés: 17 tanóra 7,73% 6,27% 

11. a történelemmel (forráselemzés), a 
biológiával és a környezeti ismerettel 
történő szoros koncentráció 
követhető: 

17 tanóra 7,73% 6,27% 

12. összehasonlító ábraelemzés: a 
fizika, kémia tantárggyal való 
koncentráció fedezhető fel:  

14 tanóra 6,36% 5,17% 

13. földrajzi és idegen nyelvi 
kompetenciák együttes fejlesztése:  

11 tanóra 5,00% 4,06% 

14. problémafelvető megközelítés, 
kritika: 

9 tanóra 4,09% 3,32% 

15. a szorgalmas, motivált diák a 
földrajzon kívül az idegen nyelven 
megjelenő szókincset is elsajátítja:  

9 tanóra 4,09% 3,32% 

16. kapcsolat a vizuális kultúra, 
művészetek tantárggyal: 

3 tanóra 1,36% 1,11% 

17. a „diáktanár” arról beszél, hogy az 
illető témát mely más órán tárgyalták 
már az iskolában – kereszttantervi 
kapcsolatok megvalósulása 

1 tanóra 0,45% 0,37% 
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Kiemelt földrajzi képesség-, készségfejlesztés 
integratív oktatási elemek - elsősorban a szűken 
értelmezett természettudományos tantárgyakkal 
koncentrál, de a földrajz esetében is pl. ember és 
társadalom, idegen nyelvek, stb…pl. transzfer) 
ábra-, és diagramelemzés:

tematikus térképek, diagramok elemzése

az tipikus földrajzi témák bemutatása egy
szemléletes kép, fénykép kritikai elemzésével
történik:

egyéb szemléltető anyag problémafelvetéssel
(makett, kőzetminta, talajminta, folyamatábra, stb.):

megjelenik a problémafelvetés:

törekvés a – felértékelődő - gyakorlattal való 
kapcsolatra: 

többen vannak a diákok között, akik
összefüggéseket látnak, kérdéseket fogalmaznak
meg:

filmelemzés:

a történelemmel (forráselemzés), a biológiával és a
környezeti ismerettel történő szoros koncentráció
követhető:

a diákok készség szinten használták a falitérképet
és földrajzi atlaszt:

összehasonlító ábraelemzés: a fizika, kémia
tantárggyal való koncentráció fedezhető fel:

földrajzi és idegen nyelvi kompetenciák együttes
fejlesztése:

problémafelvető megközelítés, kritika:

a szorgalmas, motivált diák a földrajzon kívül az
idegen nyelven megjelenő szókincset is elsajátítja:

kapcsolat a vizuális kultúra, művészetek tantárggyal:

a „diáktanár” arról beszél, hogy az illető témát mely 
más órán tárgyalták már az iskolában - 
kereszttantervi kapcsolatok megvalósulása 
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37. ábra Kiemelt földrajzi képesség-, készségfejlesztés 

 

 

A kiemelt földrajzi képességek fejlesztése fokozottan kerülnek előtérbe szakmai látogatások 
alkalmával. A „tér és idő” képesség-, készségterület fejlesztése (lásd 18. táblázat) a földrajzi-
környezeti gondolkodásban az első helyen áll n = 72,22%. Ezt követi a „készség szintű” 
falitérkép és atlaszhasználat n = 27,78 %, az integráció más tárgyakkal n=16,97%, az ábra és 
diagram elemzés n = 16,24%, majd a tipikus földrajzi témák n=8,9%, a problémafelvetés 
eszközhasználattal n = 8,12%, törekvés a gyakorlattal való kapcsolatra n = 7,01%, majd a diákok 
összefüggéseket felfedő képessége n = 6,27% relatív gyakoriságú, valamint a történelemmel, stb. 
való koncentráció n=6,27%. Az összes többi jellemző a földrajz kapcsolatrendszerének kiterjedt 
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körére utal, de n=5 % alatt marad az erre a csoportra jellemző adathalmazban. Az egész mintára 
való rátekintés (N) még kisebb értékeket jelöl. 

Szembetűnő lehet az idegen szemnek, az adatok értelmezésében, a vizsgálatban előkerülő 54 
foglalkozás, ahol a tanárok figyeltek a földrajz sajátos kiemelt fejlesztési területére. Bár régi 
szakmódszertani szóhasználattal, de a készség szintű térkép és topográfiai ismeretek használatát 
meg tudták valósítani. Hasonlóképpen kiemelkedő relatív gyakorisággal szerepel a tematikus 
térképek és diagramok elemzése a szűk mintában. Megállapítható tehát az empirikus adatok 
alapján, hogy a földrajz oktatás legfontosabb feladatát a szaktanárok felvállalják, hiszen a 
szakemberek már régen kongatják a vészharangot: a mai diáknak nincs már valós tapasztalata a 
térről. 

A gondolkodást fejlesztő törekvés is azonnal szembetűnő értelmezéskor. Ez jelenti második 
legfontosabb kiemelt feladatát. Minden esetben tapasztalható a látogatott tanórákon (lásd 18.. 
táblázat). Tovább elemezvén a földrajz szintetizáló sajátosságát, felfedhetjük a jegyzőkönyvek 
lényegi tartalmát. A problémafelvetés 35 órán jelenik meg a teljes mintán N=4,09% gyakoriságot 
jelent, mint ahogyan sor kerül még a diákok értékes összefüggéseket felfedező tevékenységére  

N=7,73% körüli gyakorisággal. Majd a képi és film feldolgozás, valamint az egyéb szemléltető 
eszközök gondolkodásfejlesztésre irányuló hatására látható.  

A továbbiakban „villanásként” jelentkeznek a tantárgyak közötti integráció jelei – Nat – 2003 
elvárás – melyet majdnem 50 tanórai szaktanácsadói említés igazol. A földrajzi ismeretszerzés 
tanulási folyamata tehát nagyon széleskörű és nehezen található a centruma. Az információk 
gyűjtésének feldolgozásáról, csoportosításáról, rendszerezéséről van itt szó, vagyis egy bonyolult 
kompetenciaterületről 

Feltűnő, hogy miért olyan alacsony a gyakorlattal való kapcsolatra törekvés, ill. a tantervben is 
előírt problémafelvetés. Mi lehet az oka? Tantervi változás történt a földrajzi-környezeti 
tudáskoncepcióban (Makádi, 2010), ez erőteljes módszertani megújulásra kell, hogy késztesse a 
földrajzoktatást. A gyakorlat azonban nem mozdul a tapasztalati adatsor elemzése alapján. 
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8.4.4. Ellenőrzés – értékelés az oktatási folyamatában 
 

„Fröhlichnek pikkje van rám”… 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

 

19. táblázat Ellenőrzés-értékelés-affektív tanulás-az óra nevelő hatása 

Ellenőrzés – értékelés     
      
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakoriság 220 
tanórára (N) 

relatív 
gyakoriság (n) 

1. tájékozódás a szaktanárok tanítási-
ellenőrzési módszereiről: 

46 tanóra 20,91% 22,33% 

2. az érettségi vizsgára való 
felkészítés módja, ill. az írásbeli 
érettségi dolgozatok javításának 
tapasztalata  

42 tanóra 19,09% 20,39% 

3. van szóbeli értékelés 22 tanóra 10,00% 10,68% 

4. konkrét érdemjegyben kifejezett 
értékelés az órán nem hangzik el, 
írásbeli számonkérés a döntő: 

17 tanóra 7,73% 8,25% 

5. van türelme végighallgatni: 15 tanóra 6,82% 7,28% 

6. a legkisebb sikeres tanulói 
tevékenységek dicsérete is 
megtörténik:  

14 tanóra 6,36% 6,80% 

7. sok tanulót megdicsér/ szóbeli 
értékelés  

13 tanóra 5,91% 6,31% 

8. megnyerő, önálló egyéni feleletek  11 tanóra 5,00% 5,34% 

9. tolerancia a jó és kevésbé jó 
felvetésekkel szemben:  

9 tanóra 4,09% 4,37% 

10. egy szóbeli, vele párhuzamosan egy 
rajzos felelet:  

7 tanóra 3,18% 3,40% 
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11. számonkérés esetén legyen 
kiindulópont a felelet kapcsán 
(forrásanyag, ábra, kép, valami 
gondolatot ébresztő!):  

5 tanóra 2,27% 2,43% 

12. a kreatív tanulók eredményességét 
külön feladat kijelölésével honorálta 
a tanár:  

4 tanóra 1,82% 1,94% 

13. óra eleji 5 perces írásbeli  1 tanóra 0,45% 0,49% 

      
Affektív tanulási jellemzők     

      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakoriság 220 
tanórára (N) 

relatív 
gyakoriság (n) 

14. egész órán szervezetten dolgoztak:  49 tanóra 22,27% 23,33% 

15. az óra légköre együttműködésre 
ösztönző:  

37 tanóra 16,82% 17,62% 

16. motivált tanár-diák kapcsolat  23 tanóra 10,45% 10,95% 

17. szívesen dolgoznak az órán: 23 tanóra 10,45% 10,95% 

18. tanár-diák megnyugtató, őszinte 
hangnem  

21 tanóra 9,55% 10,00% 

19. a tanítványok emberként is szeretik 
és tisztelik a pedagógust  

21 tanóra 9,55% 10,00% 

20. barátságos viszony a tanulókkal  20 tanóra 9,09% 9,52% 

21. feszülten, érdeklődve dolgoztak az 
órán:  

13 tanóra 5,91% 6,19% 

22. együtt „lélegzik” az osztállyal: 
Kristóf, Misi, Ádám, stb.  

2 tanóra 0,91% 0,95% 

23. oldott, de fegyelmezett légkörű óra:  1 tanóra 0,45% 0,48% 

      
Az óra nevelő hatása     
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  Megnevezés Előfordulás relatív 
gyakoriság 220 
tanórára (N) 

relatív 
gyakoriság (n) 

24. meggyőzésre irányuló érvelés  19 tanóra 8,64% 59,38% 

25. a tanórai fegyelmezetlenség, vagy 
más nem odaillő viselkedés - 
humorral történő megszakítása: 

8 tanóra 3,64% 25,00% 

26. a diákok többen valódi 
munkavállalók - esti tagozat -, így 
motiváltak a tananyag 
irányába/bankkártya, csekk, 
átutalás, stb.  

5 tanóra 2,27% 15,63% 

 

 

A látogatott órák nagy százalékában (vö. 6. fejezet) konkrét érdemjegyben kifejezett értékelés 
nem hangzott el (lásd 19. táblázat). A teljes mintán N= 20, 91 % gyakorisággal, 46 tanórai 
feljegyzésben említették meg ezen oktatási mozzanat megjelenését. A továbbiakban együtt 
működést sugall N= 16,82%, majd motivált tanulást tükröz N=10,45%, valamint szívesen 
dolgozik az órán, az előző relatív gyakorisági értékhez hasonlítót mutat. A többi tanórai 
értékelésről szóló jellemző csekély előfordulású, nem éri el az N=10% relatív gyakoriságot sem. 

Nem véletlenül, hiszen az oktatásnak e szeglete napjainkban is igen problematikus. Teljesül a 
tantervben lefektetett elvárás, miszerint az ellenőrzés – nem az óra legfontosabb része –, azonban 
természetes része az oktatási folyamatnak.  

A hatékony tanári ellenőrzés kívánalmát, – a rendszerességet – a gyakorlatban a tanórákon 
tapasztalni lehet. Szóbeli ellenőrzéskor az esetek többségében pl. 2-3 perc alatt kiderül a diák 
felkészülésének minősége. Részben, mert a felelet természetes módon ékelődik be az oktatási 
folyamatba (lásd 19. táblázat), másrészt „régi”, tradicionális számonkérési módszerek kerülnek 
elő a tanárok szokásrendjéből. Ezeket a „direkt” módon szervezett számonkérési elemeket jóval 
gyakrabban váltja fel napjaink iskolájában az „indirekt” módszer”(Farsang, 2011. 82-98.). 
Amennyiben azt a helyzetet értékeljük, hogy a látogatott órák több mint felében előfordult 
szóbeli vagy írásbeli értékelés, úgy elégedettek lehetünk. Ám ha közelebbről megnézzük az 
értékelés előfordulásának relatív gyakorisági mutatóit, úgy látszik, hogy a pedagógus ezen a 
bizonytalan területen látogató előtt még nehézkesebben mozog. A két véglet abban nyilvánul 
meg, hogy óra eleji „ötperces” dolgozatot írnak egy alkalommal valamelyik iskolában – csak 
ijesztgetésnek alkalmazható, hiszen komoly értékelési szándék nem húzódhat egy ilyen 
pedagógiai cselekedet mögött –, míg másutt a legkisebb tanulói tevékenységet is megdicsérik n= 
6, 86 % relatív gyakorisággal. Szemmel látható előnye a tantervben is elfogadott modern szóbeli 
ellenőrzési – „mindent, vagy semmit” – formáknak, hogy a tanulónak nem arra kell figyelnie, 
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hogy őt ellenőrzik, hanem a teljesítményére koncentrálhat. Így nagyban kiküszöbölhetők a 
pszichikus hátrányok. Kimondható, és képesség szerinti tanulói differenciálásként is felfogható, 
hogy a kreatív tanulók eredményességét külön feladat kijelölésével honorálta a földrajzórán a 
tanár (19. táblázat). Üdvözlendő pozitív jelként fogható, hogy ilyen helyzeteket is rögzítgettek a 
szaktanácsadók. A pedagógus feladata, hogy az ismeret és képesség jellegű tudástartalmakat 
egyaránt beiktassa az oktatási folyamat ellenőrzési részébe (Csíkos, 1998. 28-33.), s lehetőség 
szerint jó lenne tudatos tevékenységnek betudni. 

A gyakorlati tanítás során megjelennek azok az aprónak tűnő, de mégis jelentős 
személyiségfejlesztő értékkel kapcsolatos elemek, amelyeket nyugodtan tekinthetünk a tanár 
felől tanulási folyamatot irányító, támogató és értékközvetítő pedagógiai folyamatnak a tanár 
oldaláról. A segítés, a fejlesztés, a formatív értékelés (Scriven, 1967) ugyanis meghatározó a 
tanulói attitűdök kialakulásában. S ezek az apró mozzanatok vezethetnek a földrajz tantárgy 
esetében a személy szerint választható érettségi vizsgához a közoktatási folyamat lezárásakor. Ez 
jelenti az igazi eredményességet. Ismerjük, hogy az iskolai környezet, a tanulót ért pozitív és 
negatív hatások meghatározó szerepet játszanak a diák magatartásának, viselkedésének és 
attitűdjének alakulásában. Ezzel az egyéni követelmények, a kimeneti mérések – érettségi vizsga 
– követelményeihez való igazodás, pl. a tehetséggondozás, vagy a felzárkóztatás is helyet kap 
n=22,4% relatív gyakorisággal az intézmények ellenőrzési, értékelési rendszerében (lásd 1. 
táblázat). Azt a tényt is ismerjük a kutatásokból (M. Nádasi, 2003), hogy az értékelés olyan 
érzékeny területe a pedagógiának, ahol a pedagógus a tantervi követelményekhez, a szülő 
gyermeke elképzelt jövőjéhez, a tanuló pedig a felnőttek elvárásaihoz, ill. a körülötte lévő diákok 
teljesítményéhez mér. Említésre szorul még az adatsorban (lásd 19. táblázat) az intézet egy 
elavult szokásrendszerre mutató látogatási szempontja: az óra nevelő hatása.38 A valódi 
tanuláshoz a tanár és a tanulók közötti párbeszéd, a beszélgetés, a kommunikáció – 
kezdeményezés, reagálás, reflexió – mértéke is hozzájárul. A tanórai munkát jellemző érzelmi 
beállítódásokról (lásd 19. táblázat) szóló szaktanácsadói feljegyzések gyakran túlmutatnak a 
földrajzóra keretein.  

Az affektív tanulási mozzanat nagyobb szerepet kapott a Nat-2003-ban, mint elődeiében. Egyik 
kolléga segítséget kért környezeti nevelési tartalmú osztályfőnöki óráinak megtartásához. 
Hasonlóan a tanítás-tanulás érzelmi oldalának felerősödést jelenti, hogy az esti tagozatos diákok 
erős motivációval vannak a tantárgy iránt. A tananyag témája közel áll (pl. pénz, globális világ) 
egyéni életükhöz, így fontos számukra a tanórai tanulás. Ezek a jelenségek hozzájárulnak a 
tanórai neveléshez. Amennyiben azonban szakközép-, és szakiskolákban az is felmerül a 
földrajzórákon, hogy a diákot tanulni is meg kell tanítani (lásd 3. táblázat), úgy az érzelmi szálak 
tanár és diák között nem mellékesek. Az együttműködés érzelmi elemeiről árulkodik pl. a 
szaktanácsadói jegyzőkönyvek következő sora: „jól neveltek a diákok” (lásd 3. táblázat), mely 
megjegyzés messze túlmutat a tantárgyi elvárásokon. Számos esetben került megállapításra, 
hogy az óra légköre együttműködésre ösztönző (lásd 8. táblázat), szervezetten, feszülten, 
szívesen, motiváltan dolgoztak. Számos helyen kerülnek be a szaktanácsadó jegyzőkönyvébe, 

                                                           
38 „Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában” című kiadvány tartalmazta (FPI, Budapest, 2006. 18.). 
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hogy „megnyugtató”, vagy „őszinte”, továbbá „barátságos”, esetleg „oldott, de fegyelmezett 
hangnem”. 

„A tanítványok emberként is tisztelik a kollégát”, továbbá „együtt lélegzik az osztállyal, vagyis a 
pedagógusok törekszenek a tanórai munka légkörének pozitív alakítására, ahol a diák partner, 
akinek előrehaladása érdekében alakul a pedagógiai szemlélet. lényeges, hogy milyen attitűd 
jellemzi a tanár és a tanuló közötti együttműködést. Hogyan hat az osztálylégkör a tanuló 
tevékenységére? Bár a hazai kutatások arra utalnak, hogy a tanárok nagyobb szerepet 
tulajdonítanak a gyerek személyiségében rejlő okoknak, mint a tanítási helyzetek sajátosságainak 
(Falus, Golnhofer, Kotschy, M. Nádasi, Szokolszky 1989.). 

A középiskolai értékelés utolsó fázisa az érettségi vizsgára való felkészítés módja (lásd 1. 
táblázat), ill. az írásbeli érettségi dolgozatok javításának tapasztalatcseréje 42 intézményben volt 
a látogatás évei alatt téma. Minden évben, minden intézményben és minden egyes kollégával 
megvitatott problématerület. Látható a relatív gyakorisági mutató magas értékéből n= 20, 4%, 
hogy a vizsgált időszakban az érettségi témája állandóan terítéken van a szaktanácsadói 
megbeszéléseken. Az értékeléssel kapcsolatos megjegyzések, problémafelvetések megnyugtató 
megoldása a közoktatás minden szereplőjének érdeke.39 

 

 

8.5. A szaktanácsadó pozitív feljegyzései és javaslatai 
 

 

8.5.1. A szaktanácsadó pozitív feljegyzései – avagy a gyakorlati földrajztanítás 
eredményei 

 

 

20. táblázat A képesség-, készségfejlesztés pozitív tapasztalatai 

   
A képesség-, készségfejlesztés pozitív tapasztalatai  
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakoris
ág 220 
tanórára 
(N) 

relatív 
gyako
riság 
(n) 

                                                           
39 A földrajzi érettségi vizsga megújulásáról és gyakorlatáról már fentebb említést tettem (vö. 2. fejezet; ill. 3.2.1. 
fejezet) (vö. Ütőné, 2008.). 
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1. a diákok képességeihez alkalmazkodó munkamódszert 
választottak, megfelelt életkori sajátosságaiknak, a 
tantervi követelményeknek: 

30 tanóra 13,64% 10,49
% 

2. egy bonyolultabb tankönyvi egység órai feldolgozása: 29 tanóra 13,18% 10,14
% 

3. az iskolavezetés részéről elkísér egy kolléga a látogatott 
foglalkozásra 

24 tanóra 10,91% 8,39% 

4. az elvárásoknak megfelelő didaktikai lépésekből 
felépített órai munka  

21 tanóra 9,55% 7,34% 

5. az órán megvalósult a diákok szóbeli 
kifejezőképességének, rendszerező képességének 
fejlesztése:  

18 tanóra 8,18% 6,29% 

6. segítőkész, türelmes a diákkal szemben  17 tanóra 7,73% 5,94% 

7. történelemmel, biológiával és a környezeti ismeretekkel 
történő szoros koncentráció: 

15 tanóra 6,82% 5,24% 

8. a tábla, mint rendszerezési, magyarázati – egymáshoz 
rendelés - lehetőség 

15 tanóra 6,82% 5,24% 

9. oldott, de fegyelmezett légkör  15 tanóra 6,82% 5,24% 

10. meggyőzésre irányuló érvelés  14 tanóra 6,36% 4,90% 

11. a földrajztanítás jó kezekben van mind szakismereti, 
mind didaktikai, módszertani tekintetben  

14 tanóra 6,36% 4,90% 

12. tanulói anyaggyűjtés - előadás egy adott témáról -, 
folyosókon lévő dekoráció kifejezi a pedagógiai 
programban megfogalmazottakat: pl. „zöld iskola”:  

13 tanóra 5,91% 4,55% 

13. integrációra törekvés a földrajzi-környezeti 
tudáskoncepcióban - a Nat – hatása is -, összehasonlító 
ábraelemzés, a fizika, kémia, de irodalom, történelem és 
zene, művészetek tantárggyal való koncentráció: 

13 tanóra 5,91% 4,55% 

14. a diákok beszédstílusa megnyerő 8 tanóra 3,64% 2,80% 

15. megnyerő, önálló egyéni feleletek:  6 tanóra 2,73% 2,10% 

16. a tanórai fegyelmezetlenség humorral történő 
megszakítása  

6 tanóra 2,73% 2,10% 

17. a diákok készség szintjén használták a térképet és a 
földrajzi atlaszt:  

5 tanóra 2,27% 1,75% 
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18. tanulmányi versenyeken való részvétel  5 tanóra 2,27% 1,75% 

19. a legkisebb sikeres tanulói tevékenységek dicsérete  5 tanóra 2,27% 1,75% 

20. a diákok közül többen valódi munkavállalók - esti tagozat 
-, így motiváltak a tananyag irányába (bankkártya, 
csekk, stb) 

3 tanóra 1,36% 1,05% 

21. a környezeti neveléssel kapcsolatban kért segítséget: 
osztályfőnöki órák tananyagához:  

3 tanóra 1,36% 1,05% 

22. változatos eszközök és módszerek: 3 tanóra 1,36% 1,05% 

23. a kreatív tanulók eredményességét külön feladat 
kijelölésével honorálta a tanár  

2 tanóra 0,91% 0,70% 

24. projektóra, projektnap  2 tanóra 0,91% 0,70% 

 

A Nat–2003, később a 2007 – ben megjelent módosítás elvárásaihoz alkalmazkodni próbálnak az 
intézmények. Az iskolavezetés, munkaközösség, tanár és diák, szülői szervezetek egyaránt. A 
fentebbi fejezetek mutatják, hogy az iskolavezetés és a pedagógusok az oktatási intézmények 
nagy hányadában a segítő támogató rendszert is igénybe veszik a tartalomba ágyazott képesség-, 
készségfejlesztés érdekében N=10,91 % relatív gyakorisággal. Látszólag minden feltétel adott. A 
diákok megújult szakmai ismereteket találnak tankönyvükben, a hazai és nemzetközi 
elvárásoknak is megfelelő képesség-, készségfejlesztő feladatokkal (vö. 3. fejezet). A 
pedagógusok a tanulást támogató teendőket vállalnak, s a helyi pedagógiai programnak 
megfelelően a gyerek személyiségének fejlődését tartják szem előtt, ahol az affektív tényezők 
szerepét is felismerik, a teljes mintán N=13,67 % gyakorisággal fordul elő. 

A szaktanácsadó feljegyzései azonban ennél a fejezetnél utalnak a pedagógiai munka leginkább 
rendkívüli összetettségére: a kognitív tartalmi fejlesztéstől N=13,18%, a diákok tevékenységén át 
N=2,27%, a tanár oktatómunkájának dicséretétől N=9,55%, a változatos eszköztáron és 
módszeren keresztül N=1,36%, a munkaerőpiaci helyzetig N=1,36% relatív gyakorisággal, stb. 
Dolgozatom bevezető fejezeti ezt foglalják össze. Elsősorban a földrajztanítás 
paradigmaváltásairól (vö. 3. fejezet), átalakulásáról, ill. a tevékenykedtetésről, a tanórai 
képesség-, készségfejlesztésről (vö. 7. fejezet), valamint a kulcskompetenciák fejlesztésére 
utaltam. A fent említett tanulást–tanítást meghatározó pedagógiát igazolják, mely az egyén, a 
személyiség fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Bár ebben a rendszerben tanuló a kulcsfigura, 
de a tanár attitűdje áll valószínűleg a második helyen. 

Dönt arról, hogy tanulói képességeinek és készségeinek ismeretében (lásd 3. táblázat) milyen 
módszerekkel szerzik meg diákjai tudásukat, miben tud segíteni számukra (lásd 3.;4.; 5. 
táblázat) az illető tantárgyi, természettudományos, földrajzi terület felfedezésében. Ehhez 
komoly szakértelemre van szükség. Nem elég egyszer végigtanítani az iskolai évfolyamok 
sokaságát, nem elég a legmodernebb közoktatási földrajzi ismeretanyaggal bírni, elégtelen még a 
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piacon lévő taneszközök beható ismerete is. Ugyanis olyasmire van szüksége, amit csak belső 
érdeklődésből fakadóan képes megszerezni egy pedagógus élete során: önképzésen alapuló, a 
központi tanártovábbképzéseket is követő, esetleges idegen nyelvi, IKT ismeretek birtokában a 
legújabb tantárgyi szakmódszertan ismereteket tudatosan követni és elsajátítani. Saját 
szaktudománya, a technika - az emberi élet hosszához viszonyított - gyors fejlődése a 
pedagógust többszöri, „villámszerű” módszertani megújulásra készteti. Ráadásul nem elég az 
elméletet ismernie, ezeket a gyakorlatban, más iskolákban, más kollégáknál is szükséges 
megtapasztalnia. Be kell látnunk, hogy erre nem minden pedagógus alkalmas személyiségének, 
attitűdjének okán – reflektív pedagógia (Szivák, 2013). Szakmódszertani ismereteinek 
mélységétől, függ, mikor képes azokat konkrétan az osztályban alkalmazni, és segítségükkel 
hatékonyan tanítani, eredményeket elérni. Képes-e a frontális tanítás helyett a változatos 
módszerek, a kooperatív munkaformák, előkészítési – idő – idejének, valamint az ezzel járó 
megnövekedett pszichikai terhek felvállalására, együttes alkalmazására. Amennyiben mindez 
sikerül, már csak egyetlen feladata marad hátra. A legösszetettebb, a legterhesebb. Értékelnie 
kell (vö. 9. táblázat) tanulói iskolai munkáját. S itt utalni szükséges - a gyerekek képességei-, 
készségei között meglévő különbségek miatt – az tanulói képességek szerinti differenciálásra. Ez 
a legnehezebb feladat szakmódszertan elméletében és gyakorlatában. Nem is volt alkalmuk a 
tanácsadóknak ilyet látni, csak a kezdeményét: a jobb képességű tanulók, akik előbb készen 
voltak feladataikkal, további feladatokat is kaptak a tanórán! (lásd differenciált képesség-, 
készségfejlesztés 6. fejezet). Ezt a feladatot egyelőre a földrajztanárok csak kis hányada vállalja 
magára és nem mutatja be rögtön szaktanácsadói látogatások alkalmával. Ma ez jelenti ugyanis a 
képesség-, készségfejlesztés csúcspontját. 
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8.5.2. A szaktanácsadó javaslatai 
 

„Tapasztalatom szerint nem tudom megtanítani egy másik embernek, hogy hogyan tanítson.” 

Carl Rogers: Valakivé Válni 

 

A látogatások formája: 

21. táblázat A látogatás kezdeményezői 

A látogatás kezdeményezői    
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakorisá
g 220 
tanórára 
(N) 

relatív 
gyakorisá
g (n) 

1. Fővárosi Pedagógiai Intézet 
által szervezett:  

75 tanóra 34,09% 74,26% 

2. az iskola által kezdeményezett: 9 tanóra 4,09% 8,91% 

3. visszatérő látogatás: 9 tanóra 4,09% 8,91% 

4. nem kíván szakórát 
megmutatni: 

6 tanóra 2,73% 5,94% 

5. nem kér egyáltalán látogatást:  2 tanóra 0,91% 1,98% 

 

Mint ahogyan a kutatás empirikus adatainak bemutatásakor (vö. 7. fejezet) már világossá vált a 
fővárosi önkormányzat által támogatott látogatássorozat adatai képezik az empirikus hátteret. Az 
FPI által szervezett n=74,26% relatív gyakorisággal előforduló látogatások (lásd. 21. táblázat) 
jelentik az adatfelvételek súlypontját. Arányait tekintve ennek kb. tizedét mutatják az iskolák 
által egyénileg kezdeményezett szaktanácsadói tapasztalatcserék, de a visszatérő látogatások 
száma is elenyésző melyek N=5% relatív gyakoriság alatti. A visszatérő látogatások – egy-két 
éven belül újra kérték a segítséget n= 8,91 % gyakorisággal, mely a valódi, gyakorlati szakmai 
tapasztalatok kicserélésére, intézményi kezdeményezésre, már a tanári reflexió működésére is 
utal. Pár intézményben azonban vagy nem kívántak a kollégák szakórát megmutatni, vagy 
összességében utasították el az iskola látogatását. Ezek a relatív gyakorisági mutatók azonban 

lényegében nem változtatnak az eredményen. Az okok feltárása még várat magára. 
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A látogatások típusa: 

22. táblázat A látogatás típusa 

A látogatás típusa:     
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakorisá
g 220 
tanórára 
(N) 

relatív 
gyakoriság 
(n) 

1. óralátogatás és megbeszélés az 
oktatási intézményben  

78 tanóra 35,45% 74,29% 

2. a szaktanárok továbbképzéseken 
való igényéről, esetleges 
részvételéről  

19 tanóra 8,64% 18,10% 

3. óralátogatás nélküli szóbeli 
tapasztalatcsere  

4 tanóra 1,82% 3,81% 

4. kölcsönös óralátogatás 2 tanóra 0,91% 1,90% 

5. visszatérő látogatás az iskola 
kérésére (9 intézmény) 

2 tanóra 0,91% 1,90% 

 

A segítségnyújtás módja többféleképpen valósult meg a gyakorlatban. Óralátogatás és a 
tapasztaltak megbeszélése történt minden olyan intézményben, ahol ezt a résztvevők 
kölcsönösen fontosnak vélték (lásd 22. táblázat). Szóbeli beszélgetés, óralátogatás nélküli 
tapasztalatcsere folyt néhány iskolában. Másra nem tartottak igényt sem az iskolavezetők, sem a 
kollégák. Kölcsönös óralátogatás történt két intézmény esetén, ahol a szaktanár és a 
szaktanácsadó is órai hospitálást tartottak egymás iskoláiban, majd a szaktanácsadó 
jegyzőkönyvben fektette le szakmai tapasztalatait. Visszatérő látogatások is bekerültek a 
szaktanácsadó naptárába, melyek a legértékesebb látogatási forma csoportját képezik - a Nat -
2003 implementáció szempontrendszerében -, a tanácsadói értékelést illetően. Ugyanis a szakmai 
tapasztalatcsere során, – a többnyire támogató jellegű beszélgetéseken – a segítségnyújtás 
lehetőségeiről szóló tájékoztatás számos bizonytalan ponton megerősítette a szaktanárt. Az 
óralátogatás utáni megbeszélés, a valódi pedagógiai munka, a mélységek „kivesézésének” 
lehetőségét biztosította a résztvevő felek számára. Miben vár több konkrét tájékoztatást, esetleg 
segítséget a kolléga a munkaközösségtől, az iskola vezetésétől, az akkori pedagógiai intézettől, a 
szaktanácsadótól. Több alkalommal egymás melletti továbbképzési lehetőségek – 
műhelyfoglalkozások – megszervezéséről és együttes feldolgozásáról is szó volt szaktanácsadó 
és kolléga között. Itt a valós oktatási gyakorlat, a szaktanácsadás segítő szándéka és a tanterv 
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céljainak megvalósulása ér össze a gyakorlatban. Az egymást támogató, reflektív oktatómunka 
elterjedésének kezdeménye. A résztvevők a lehetőségekhez képest legjobb döntéseket próbálták 
meghozni a tanítás – tanulás folyamatára vonatkozóan a földrajzoktatásban. 

 

 

Javaslatok 

 

23. táblázat Szaktanácsadói javaslatok 

      
Szaktanácsadói javaslatok a tantervi nehézségekhez  
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakorisá
g 220 
tanórára 
(N) 

relatív 
gyakorisá
g (n) 

1. a szűk órakeret miatt átcsoportosítást 
javaslok 

18 tanóra 8,18% 48,65% 

2. tantárgyi óraszám növelése az 
érettségi érdekében  

17 tanóra 7,73% 45,95% 

3. hasonló profilú szakmai intézménnyel 
vegyék fel a kapcsolatot  

2 tanóra 0,91% 5,41% 

      
Tárgyi eszközrendszer     
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakorisá
g 220 
tanórára 
(N) 

relatív 
gyakorisá
g (n) 



130 
 

4. új (IKT) szemléltető eszközök 
beszerzése: elsősorban digitális 
eszközök: CD-romok, interaktív 
tábla,programcsomag, de statisztikai 
évkönyvek, atlaszok, jól szemléltető 
folyamatábrák…esetenként a 
szaktanácsadó CD-t ad át 

46 tanóra 20,91% 46,46% 

5. eszközrendszer következetes 
használata: földgömb, falitérkép, 
atlasz, munkafüzet, stb.  

28 tanóra 12,73% 28,28% 

6. képi szemléltetést javasol digitális 
anyagokkal is  

13 tanóra 5,91% 13,13% 

7. inspiráló környezet - szaktanterem, 
szertár – megteremtése  

12 tanóra 5,45% 12,12% 

      
Személyi feltételek     
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakorisá
g 220 
tanórára 
(N) 

relatív 
gyakorisá
g (n) 

8. tanár-továbbképzési javaslat  43 tanóra 19,55% 49,43% 

9. a friss kolléga mellé mentortanárt, 
„módszertani fogásokat…” 

17 tanóra 7,73% 19,54% 

10. a földrajzmódszertani szakirodalom 
felfrissítése  

13 tanóra 5,91% 14,94% 

11. az anyaországgal való rendszeres 
kapcsolattartás az eszközrendszer és 
a nyelvi kompetenciák fejlesztése 
miatt is 

12 tanóra 5,45% 13,79% 

12. az új nevezéktant átvenni a 
földrajztanításban: monszun terület, 
monszun vidék, szavanna 
éghajlat/átmeneti terület, stb.  

2 tanóra 0,91% 2,30% 
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Javaslatok a képesség-, készségfejlesztéshez  

 

24. táblázat Képességfejlesztés 

      
Képességfejlesztés      
      
  Megnevezés Előfordulás relatív 

gyakorisá
g 220 
tanórára 
(N) 

relatív 
gyakorisá
g (n) 

1. új (IKT) szemléltető 
eszközök beszerzése: 
elsősorban digitális 
eszközök/ CD-romok, 
interaktív tábla, de 
statisztikai évkönyvek, 
atlaszok jól szemléltető 
folyamatábrák… 
esetenként a 
szaktanácsadó CD-t ad 
át  

46 tanóra 20,91% 8,42% 

2. tanár-továbbképzési 
javaslat  

43 tanóra 19,55% 7,88% 

3. a tananyag IKT 
feldolgozását  

37 tanóra 16,82% 6,78% 

4. eszközrendszer 
következetes 
használata /földgömb, 
falitérkép, atlasz, 
munkafüzet 

28 tanóra 12,73% 5,13% 

5. gyakorlati 
élethez/alkalmazáshoz 
kapcsolódó 
kompetenciák 
erősítését:  

27 tanóra 12,27% 4,95% 

6. aktívabb tanórai 
munkáltatás szükséges  

23  tanóra 10,45% 4,21% 
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7. differenciálás lenne 
szükséges 

22 tanóra 10,00% 4,03% 

8. ne szakadjanak el a 
földgömbtől, 
falitérképtől, atlasztól. 
Csak a projektor nem 
helyettesít! 

21 tanóra 9,55% 3,85% 

9. sokoldalúbb ellenőrzést 
a tanórán  

21 tanóra 9,55% 3,85% 

10. az összefüggő beszédet 
szükséges gyakoroltatni  

21 tanóra 9,55% 3,85% 

11. a tanulók órai 
munkájának értékelését  

18 tanóra 8,18% 3,30% 

12. a szűk órakeret miatt 
átcsoportosítást 
javaslok  

18 tanóra 8,18% 3,30% 

13. A friss kolléga mellé 
mentortanárt, 
„módszertani 
fogásokat…”  

17 tanóra 7,73% 3,11% 

14. tantárgyi óraszám 
növelése az érettségi 
érdekében 

17 tanóra 7,73% 3,11% 

15. egy - egy tanórán 
alkalmazzunk több 
módszert is  

15 tanóra 6,82% 2,75% 

16. az óra rövidebb 
koncentrációs 
szakaszokra való 
felbontását, a motiváció 
fenntartása érdekében 

15 tanóra 6,82% 2,75% 

17. tanulmányi versenyekbe 
való bekapcsolódást  

15 tanóra 6,82% 2,75% 

18. a földrajzmódszertani 
szakirodalom 
felfrissítése 

13 tanóra 5,91% 2,38% 

19. képi szemléltetést 
javasol digitális 

13 tanóra 5,91% 2,38% 
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anyagokkal is 

20. a fogalmakat és 
kérdéseket a tanulók 
életkori sajátosságainak 
megfelelően 
megfogalmazni  

12 tanóra 5,45% 2,20% 

21. környezettudatos 
ökológiai látásmód 
fejlesztése az órán  

12 tanóra 5,45% 2,20% 

22. egyéni érettségire való 
felkészítést 

12 tanóra 5,45% 2,20% 

23. inspiráló környezet – 
szaktanterem, szertár – 
megteremtése 

12 tanóra 5,45% 2,20% 

24. az anyaországgal való 
rendszeres 
kapcsolattartás az 
eszközrendszer és a 
nyelvi kompetenciák 
fejlesztése miatt is  

12 tanóra 5,45% 2,20% 

25. összefüggések, 
folyamatok felismerését 
problémamegoldó 
kompetencia 
fejlesztését  

11 tanóra 5,00% 2,01% 

26. használják ki a tábla 
előnyeit pl. rögzítés  

10 tanóra 4,55% 1,83% 

27. gondolkodtató feladatok 
összeállítását  

9 tanóra 4,09% 1,65% 

28. hagyományos és 
modern eszközöket 
együtt 

8 tanóra 3,64% 1,47% 

29. a problémamegoldó 
kompetencia 
fejlesztését 

7 tanóra 3,18% 1,28% 

30. célzott topográfiai 
munkát, 
térképhasználatot  

6 tanóra 2,73% 1,10% 
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31.  javaslom átvenni az új 
nevezéktant a 
földrajztanításban: 
monszun terület, 
monszun vidék, 
szavanna 
éghajlat/átmeneti 
terület, stb. 

2 tanóra 0,91% 0,37% 

32. hasonló profilú szakmai 
intézménnyel vegyék fel 
a kapcsolatot 

2 tanóra 0,91% 0,37% 

33. kínai közmondás: ha 
mondod, elfelejtem, ha 
mutatod, talán 
megjegyzem, ha 
csinálhatom, 
megjegyzem” 

1 tanóra 0,45% 0,18% 

 

A kiemelésre érdemes javaslatok (lásd. 24. táblázat) természetesen minden lehetséges témát 
felölelnek, melyeket a képesség-, készségfejlesztés, illetve a Nat-2003 kompetenciafejlesztés 
területéhez kapcsolhatunk. Megjelenik a tanulók életkori sajátosságaihoz való tananyagrendezés 
N=5,45%, annak átcsoportosítása más évfolyamokra N=8,18 %, a helyi tantervben szükséges 
magasabb óraszám az érettségire való felkészüléshez N=5,45%, a célzott topográfiai munka 
N=2,73%, vagy az új nevezéktan megismerése a tankönyvekben N=0,91%. relatív gyakorisággal 
az összes mintára vonatkoztatva. A következőkben a szemléltető eszközrendszer nehézsége tárul 
fel: beszerzésük N=20,91%, legalább az analóg eszközök következetes használata N=12,73%, 
vagy a tananyag IKT eszközökkel való feltárásának N=16,82 % nehézsége követi a relatív 
gyakorisági mutatókkal. Érdekes feljegyzés, miszerint „ne szakadjon el az analóg eszközöktől 
sem, a projektor önmaga nem elegendő” N=9,55%. Valamint, inspirálóbb környezet 
megteremtését N=5,45%, illetve a táblai rögzítés fontosságát N=4,55% relatív gyakorisággal 
jelzi a tanácsadás. Ezt a kategóriát követik empirikus adatfeldolgozásomban a képességek-, 
készségek kialakítására célzó feljegyzések, mint ökológiai látásmód kialakítása N=5,45%, 
valamint összefüggések, folyamatok felismerése N=5%, majd, hogy gondolkodtató feladatokra 
lenne szükség N=4% már kisebb gyakorisági mutatókkal. Problémamegoldást javasol N=3,18%, 
vagy a gyakorlati élettel összefüggő feldolgozást N=12,27% relatív gyakorisággal mutatja az 
adatsor. Ezek a területek már átvezetnek a kompetencia alapú oktatás felé, mely a tantervi 
fogalmi rendszerhez való kötődés a javaslatokban mindössze N=5% relatív gyakorisággal fordul 
elő. Megjegyzik az aktívabb tanórai munkáltatás fontos voltát N=10,45%, valamint, hogy 
differenciálásra lenne szükség N=10%. A feljegyzések utalnak még az egy tanórán több 
módszer, valamint az óra rövidebb koncentrációs szakaszokra bontásának alkalmazására, 
valamint a tanulmányi versenyekbe való bekapcsolódásra N=6,82%. Vannak még a 
kommunikáció fejlesztéséhez – összefüggő beszéd - kapcsolódó javaslatok N=9,55%, illetve a 
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kooperáció más intézményekkel N=0,91% fogalomköre. Szó került még a sokoldalúbb 
ellenőrzés kérdéséről a tanórán N=9,55, valamint a tanórai munka ellenőrzése N=8,18 % relatív 
gyakorisággal. N=5,91% relatív gyakorisággal utalt a jegyzőkönyv a kollégák módszertani 
szakirodalmi tájékozottságának frissítésére. Végül a fiatal kollégák szakmai vérkeringésbe való 
bekapcsolása is a szaktanácsadókon keresztül történik. 

Az empirikus adatok elemzése abban erősít meg, hogy a szaktanácsadó a modern tanítási 
módszerek mellett a „jó gyakorlat” terjesztője is. Jelen oktatási szakaszban elsősorban a az új 
tanulásszervezési módok, a modern képességfejlesztési taneszközök használatának terjesztése 
került a középpontba. Feladatuk volt még. Bármilyen szakmai kérdés megválaszolására, minden 
időben az érdeklődő kollégák rendelkezésére állnak. Legyen az tanítási módszer, időbeosztás, 
eszközhasználat, ellenőrzés – értékelés, vagy éppen szertárfejlesztés. 

 

 

8.5.3. A tanítási folyamat tapasztalatai - A jó gyakorlat („best practice”) 
terjesztése  

Jól felfedhető a jegyzőkönyvi adatokból, hogy a földrajzoktatás folyamata és annak 
eredményessége a képesség-, készségfejlesztés egyes gyakorlati elemeitől függ a tanórán. 

A szaktanácsadó minden esetben kiemeli a jegyzőkönyvekben amennyiben „jó gyakorlatot” vél 
felfedezni, vagyis a földrajztanítás mindennapi gyakorlati eredményeit észleli: pl. a tanóra 
megfelelő didaktikai lépésekből felépített munkát tükröz, a diákok képességeihez alkalmazkodó 
munkamódszert választottak, megfelelt a csoport életkori sajátosságainak, a tantervi 
követelményeknek (lásd 12. táblázat). Tevékenységeken keresztül jutottak el a tanulásig (lásd 
16. táblázat). 

A tanár által kölcsönkért segítség a tanóra – tanítási egység - bevezetésekor mindenképpen a 
motiváció. Fontos, hogy az órán részt vevő diákok indíttatást, ösztönzést kapjanak. Ezt a tanulást 
alapjaiban meghatározó tanórai tanítási eszközt a földrajztanárok használják a látogatott 
tanórákon (lásd 19. táblázat). Figyelnek az életkori sajátosságokra (lásd 12. táblázat), valódi 
tanulási helyzetet képesek foglalkozásaikon megteremteni. Ismerik, hogy a megfelelő motiválás 
a tanulási folyamat indítófázisa. Pl. az indításkor beiktatott motivációs szakasz a látogatott 
foglalkozásokon sokrétű szerepet töltött be: a tanulók itt azonosultak a földrajzóra témájával, 
célkitűzésével, a felvetett problémakörrel, ahol érdeklődésük, kíváncsiságuk kapott szárnyra. 
Mint kiderült, a képek, a film, az ábrák, a térképek valóban alkalmasak az érdeklődést felkeltő 
földrajzóra indítására. Komplex és absztrakt információkat hordoznak, jól elősegítik a szokatlan 
földrajzi jelenségek osztályterembe való megjelenítését (lásd 13. táblázat). A kollégák gyakran 
kihasználták azt a még erőteljesebb affektív tanulási oldalhoz (lásd 19. táblázat) is hozzájáruló 
pluszt, mely nem egy, hanem több kép, vagy filmkocka, több ábra egymás melletti meghökkentő 
hatását, szembeállítását, vagy összehasonlítását erősítette (lásd 13. táblázat). Eredményes órai 
indításnak, jó gyakorlatnak számít. Hasonlóképpen elterjedt és az idegen nyelven oktatott 
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órákból a hétköznapi földrajzi tanítási gyakorlatba mára beszivárgott bevezető munkafázis lehet 
a „brain storming” módszere. Tulajdonképpen olyan csoportos munkaformához használják a 
középiskolai földrajzoktatásban a leggyakrabban, ahol az egyes tanulók csoportos 
véleményalkotásából az előnyöket emelik ki. Mint oktatási módszer előnyös, mert fokozza az 
önálló gondolkodás lehetőségét, és mint ilyen pedagógiai munkafázis segíti is a személyiség 
fejlődését. Elősegíti a tanulói aktivitást és javítja a diákok szakmai kommunikációs képességét. 
Önfegyelemre is nevel (lásd 14. táblázat). 

További erényként jegyzik az órákról, amennyiben a pedagógus, mielőtt belekezd az új anyagba, 
részismétlést tart pl. Afrika jellegzetes tájaiból (lásd 15. táblázat). Később egy bonyolultabb 
tankönyvi fejezet konkrét órai feldolgoztatása következett a tanulókkal. A fent említett 
gyakorlati oktatási lépések bizonyítják, hogy a kollégák már a foglalkozás kezdetén törekszenek 
az éppen érvényben lévő oktatási elvárások megvalósítására, megtervezik óráikat. 

A Nat–2003 kompetencia alapú képesség-, készségfejlesztés a motiváció mellett megköveteli a 
sokrétű tevékenykedtetést a tanórán. A jegyzőkönyvekben megjelennek az életkorhoz 
alkalmazkodó, tevékenykedtető módszerek: szókártyás fogalom bevezetése, később rögzítés, 
írásvetítős ábra, táblai rajz, papírragasztás, egyszerű számítási feladatok, hibakutatás, párbaj, 
ábraelemzés, tematikus térképek elemzése, továbbá projektóra, projektnap, stb. (lásd 16. 
táblázat). Ez a tevékenykedtetési sokszínűség mind a földrajzóra sajátja és a tanulás-tanítás 
mindennapi tevékenységi formáit jelenti. Más alkalommal úgy nyilvánul ez meg, hogy 
„szemléletes, oknyomozó tevékenységen alapuló órát láttam: rávezetéssel, maguk a tanulók 
fedezhették fel az ismeretanyagot: térképelemzés, kőzetek összehasonlítása, rajz, topográfiai 
fogalmak térképre való elhelyezésével” (lásd 14. és 15. táblázat). A továbbiakban még így is 
megjelenhet a tevékenykedtetéshez kapcsolt képesség-, készségfejlesztés a jegyzőkönyvben: „az 
óra jelentős részét a gyerekek produktumai uralták:” Megvalósult a diákok szóbeli 
kifejezőképességének, rendszerező képességének fejlesztése, lényeges változtatás a földrajzi-
környezeti tudáskoncepcióban a tantervi implementáció hatására.” (lásd 14. táblázat).  

Itt szükséges utalni arra a tényre, hogy a földrajzi–környezeti jelenségek igen szoros 
kapcsolatban állnak egymással. A természetföldrajz bizonyos témáinál számos jóval korábbi 
ismeretre kell a tanulónak - tanárnak támaszkodnia pl. földrengések, kőzetlemezek, de ennél még 
összetettebb szintézist követel az általános gazdaságföldrajz és a regionális gazdasági földrajz 
tanulói megközelítése. Ez az összefüggésrendszer fedi talán a legjobban a földrajz tantárgyi 
lényegét: itt jelenik meg a tér és idő fogalomrendszerének komplexitása, melyhez a 
legbonyolultabb gondolkodási folyamatok kapcsolódnak a tanítás során, mint a 
problémamegoldó, vagy kritikai gondolkodás, modellalkotás, stb. Ez a helyzet egyben lefedi a 
földrajzi belső koncentráció lényegét is (Farsang, 2011, 77.). A vezérelvektől a finom célokig 
minden szinten megjelennek az összefüggések (vö. 9. fejezet), melyeket a tantárgyat oktató 
pedagógus lát át a leginkább saját iskolája tanterve gyakorlati alkalmazásakor. A térbeli 
tájékozódási képességek és a térszemlélet fejlesztése a mechanikus térképolvasástól a logikain, 
vagy okfejtőn keresztül elvezet a komplex térképolvasásig. Ez a legmagasabb szint feltételezi a 
szemléleti térképolvasás készségét és legalább jártasságot - a régi pedagógiai nevezéktan - a 
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logikai térképolvasásban (Makádi, 2005, 90.). Ezeket a tanórai földrajzi, logikai lépéseket jól 
követhető módon tapasztalja a tanórai foglalkozáson a szaktanácsadó. 

Azonban a tér és idő, mint legfontosabb gondolati fogalomrendszer fejlesztése pl. nem egészen 
esik egybe a topográfiai ismeretek fejlesztésével, melyek a hétköznapi embernek a 
földrajzoktatást jelentik. Bár nélkülözhetetlen eszköze – de nem kizárólagos feladata – a 
földrajztanításnak, hiszen földrajztudás elképzelhetetlen topográfiai ismeretek nélkül. A tér és 
topográfiai fejlődési folyamat tökéletesedése tanulónként is különféleképpen történik, és eltérő 
eredményt is hoz. Sok-sok gyakorlással lehet benne jó eredményt elérni, de lezárt topográfiai 
tudás nincsen. Így az is kiderül, hogy a Nat -2003 tantervben nincsen már lefektetve konkrétan, 
milyen topográfiai ismeretet milyen mélységben kell a tanórán feldolgozni. A földrajztanár a 
kezdetekkor maga segít ebben a kérdésben a diákoknak: megmutatni, bejelölni vagy eligazodni. 

Mindeközben kiderül a földrajz sajátos szerepe is a közoktatásban. Az időbeli tájékozódási 
képességek fejlesztésével ugyanis megnyilvánul ismeretanyagának második nagy rendezőelve. 
Mert a földrajzi-környezeti folyamatok nagyon különböző időléptékű mértékkel játszódnak. Még 
az általános iskolában (5-6. évfolyam) megismerkednek a napi és évi idővel, majd a történelmi 
idő (10-13 évesek) érzékelése követi az eligazodás mértékét. A nagyságrendi különbségeket nem 
egyszerű a tanulóknak megérteniük, ez a folyamat még jócskán tart a középiskolában is. Ezt az 
egymással határos képesség-, készségfejlesztést a történelmi idővel mély 
összefüggésrendszereken keresztül végzi a földrajz (lásd 18. táblázat) a középiskolás életkorban. 

A gondolkodási képességek fejlesztése – mely a gyerekek érzékelő, emlékező, fogalomalkotó, 
nyelvi és jelképesítő készségeikben jelennek meg – minden földrajzóra sajátja. Rendkívül 
gyakori a problémamegoldó, gondolkodás fejlesztése (Makádi, 2005. 103.; Farsang, 2011. 40-
64.) a földrajztanításban. A problémát az élet készen adja, melynek megoldására kondicionálja a 
pedagógus a diákokat az órán. Ennek is van algoritmusa, melyet érdemes hangsúlyozni a tanulás 
folyamán. Továbblépve ismerősek a kognitív lépcsők, (Bloom, 1956.; Rinschede, 2007, 159.), 
melyek a földrajzban a kritikai gondolkodás oktatásában csúcsosodnak ki. A képesség-, 
készségfejlesztés lényegét - gondolkodási képességek fejlesztése, problémamegoldás, 
modellalkotás - fogalmazza meg az ilyen és ehhez hasonló szaktanácsadói megállapítás: „többen 
vannak a diákok között, akik összefüggéseket látnak, kérdéseket fogalmaznak meg” (14. 
táblázat). A szaktanácsadó felfedheti a tanóra során zajló gondolkodási mintázatok, műveletek, 
képességek sorát a megoldandó feladatok (pl. Fejlesztő földrajzi feladatok 2006/2007) 
segítségével: ilyenek a megmaradás (konzerváció), a sorképzés, az osztályozás, a kombinatív 
gondolkodás, az analogikus gondolkodás, az arányossági gondolkodás, extrapolálás, 
valószínűségi gondolkodás, korrelatív gondolkodásmintázata, stb. (Csapó - Szabó, 2012. 32-38.). 
A fejlesztő feladatok az órán arra valók, hogy fejlesszék a tanulók kompetenciáit, készségeiket és 
képességeiket. A feladatok megoldása során nem elsősorban tényszerű tudásuk gyarapszik, 
hanem tudáselemeket szereznek, azokat felhasználják az újabb feladatok elkészítésénél és 
alkalmazzák már meglévő ismereteiket az ezt követő esetekben. Arra kell rájönniük, hogyan 
lehet hozzájutni az éppen szükséges információkhoz, hogyan képesek egymást hatékonyan 
támogatni az ismeretszerzésben és alkalmazásban. Azt is megtapasztalják, hogyan segítheti 
tanáruk tanulási folyamatuk hatékonnyá válását egy projektfeladatban. Látják, hogy a tudáshoz 
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egyénenként különböző hosszúságú, esetleg eltérő idő szükségeltetik. Gyakran láthatják, hogy az 
ilyen feladatoknak nem is mindig csak egy egyértelműen jó megoldása van. Nem is ezért – a 
megoldásért – alkalmazzák ezeket a feladványokat, hanem magáért a feladatmegoldásért, a 
képességek-, készségek fejlesztéséért. Vagyis, hogy megoldásuk során gondolkodjanak, hogy 
megtanuljanak különféle feladat megoldási stratégiákat, magatartásformákat. Eközben tanulják 
meg véleményüket megfogalmazni, ütköztetni és egymással kicserélni, majd készítsenek is 
kézzelfoghatót erről a folyamatról: pl. tablót, fényképet, modellt, gyűjteményt, vagy éppen más 
szellemi terméket. 

A közoktatásban előkerülő természettudományos tárgyakkal (környezetismeret/biológia, fizika, 
kémia, matematika) való koncentráció lehetőségét a természet-, és társadalomföldrajz lépten - 
nyomon adja. (lásd 4. ábra). A diákok biológiai, fizikai, kémiai és matematikai ismereteire a 
természeti földrajz számtalanszor támaszkodik. Hasonlóképpen sok-sok segítséget nyújthat a 
határterület, melyet a történelem, a közgazdaságtan, vagy a művészettörténet képvisel elsősorban 
a gazdaságföldrajzi tanórákon. Ahhoz, hogy a tanítás-tanulás során élni lehessen a tantárgyak 
közötti koncentráció lehetőségével, szükség van annak a kapcsolódási rendszernek a 
működésére, melyek az információ megszerzését elősegítik. Másrészt legalább ennyire fontos, 
hogy a megszerzett információkat rendszerezzék, összefüggéseket, szabályszerűségeket, 
hasonlóságokat és különbségeket fedezzenek fel. Ezekből a tanulási folyamatokból a földrajz 
nagyon komolyan kiveszi a részét, hiszen ezek a képességek-, készségek serdülőkor táján 
fejlődnek a legintenzívebben: abban az életszakaszban, ahol a tantárgyat elsősorban oktatjuk. A 
látott tanórák egy részében (lásd 14. táblázat) megvalósult az ismeretek tanításán kívül a 
fogalmak és összefüggésrendszerek megszilárdítása. Ezt a folyamatot nevezik a szakemberek 
külső koncentrációnak is (Farsang, 2011. 77.) a földrajzban.  

E bonyolult képesség-, készségfejlesztő logikai sorhoz kapcsolódik leginkább a földrajzi és az 
idegen nyelvi kompetenciák együttes fejlesztése. Az összes nehézséggel együtt (szinte 
semmilyen tanítási tapasztalat, oktatási segédeszközök hiánya, stb.) eredményre vezet a 
szaktanácsadók által meglátogatott összes iskolatípusban, hiszen a kiugróan szorgalmas, motivált 
diákok a földrajztananyagon kívül az idegen nyelven megjelenő szókincset is elsajátítják.40 

Bizonyos földrajzi képességek és készségek egyes intézményekben kiemelkednek a 
jegyzőkönyvek tanúsága szerint. Például „a diákok készség szintjén használták a térképet és a 
földrajzi atlaszt…” (lásd 14. táblázat). Számos iskolában jelenik meg a látogatási 
jegyzőkönyvekben, miszerint kiváló jegyzetelési képesség esztétikus füzetvezetés jellemez több 
tanórát. Ez a lépés az ismeretek rögzítésének lehetőségeire utal az órákon. Azt még kiemelik a 
jegyzőkönyvek, hogy óra eleji ismétlés zajlik bizonyos esetekben, ill. hogy a táblahasználat is 
gyakran előkerül az ismeretek elsődleges rögzítésekor. Csak kevesebb, mint az órák 
egyharmadánál kerül sor az órán részösszefoglalásra, ill. mechanikus, avagy alkalmazó óravégi 
összefoglalásra. Más esetekben a foglalkozásokon megvalósul tanórán a diákok szóbeli 

                                                           
40 Elsősorban a hazánkban előforduló kisebbségi nyelvek oktatása és a rendszerváltást követő rendkívüli igény az 
idegen nyelvek tanulása felé hívta életre a gyakorlatot. A biztos nyelvismeret különösen magasra értékelt áru a 
magyar és európai munkaerőpiacon, s ezt a tudást az iskola, a diákok, a szülők is mind magasra értékelik. Érdemes 
lenne tovább vizsgálni a földrajzi tantárgyi eredményeket az ilyen szervezési keretek között zajló tanórákon. 
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kifejezőképességének, rendszerező képességének fejlesztése. A képesség-, készségfejlesztés a 
földrajzórán is akkor élményszerű, ha valódi tanulást lát megvalósulni a látogató. A már fentebb 
említett motiváló tanulásszervezési eljárásokkal szemléletes, oknyomozó tevékenység (lásd 20. 
táblázat) tárul elő, ahol valójában önálló ismeretszerzés folyik tanári irányítással. Ahol a fent 
leírt eljárások csak egy része is előkerül, ott az óra jelentős részét a gyerekek produktumai (lásd 
14. táblázat) uralják, esetleg projektóra zajlik. Ilyenkor többletinformáció, sokan vannak a 
gyerekek között, akik összefüggéseket látnak és kérdéseket fogalmaznak meg, s megjelenik az 
órákon a problémafelvetés, ill. új kezdeményezések is előkerülnek a tanórán, ill. az iskola 
tevékenységében. Az itt vázlatosan bemutatott tevékenységi sor a képesség-, készségfejlesztő 
fejlesztő, ill. részben már kompetencia alapú oktatás sajátja és benne foglaltatnak a tanulóra 
szabott adaptív tanulási módszerek, ill. új tanulásszervezési eljárások alkalmazása is. Ezek a 
jellemzők pedig az eredményes iskola kategóriáját is lefedik. 

A képesség-, készségfejlesztéssel kapcsolatos hiányok is előkerülnek a szaktanácsadói 
jegyzőkönyvekben. Elsősorban a diákok tevékenykedtetése hiányzik a megnevezett 
foglalkozásokon. Nem érvényesülnek a társas tevékenységi formák, de a szemléltető eszközök 
használatának elmaradása is aláássa a mai kompetencia- alapú oktatás lényegét. Abban az 
esetben, amikor az atlasz és falitérkép hiányára utal a szaktanácsadás egy földrajzórán, és 
helyette semmilyen más modern munkaforma, vagy információs eszköz nem jelenik meg a 
szakórán, akkor valami örökre eltűnik a földrajzoktatásból. A tértudomány lényege nem csak a 
tanórán, de a valóságban is elveszett.  

 

Összegzés 

A szaktanácsadói jegyzőkönyvek tartalma lehetőséget ad a látogatott földrajzórák gyakorlati 
képesség-, készségfejlesztési nehézségeinek vizsgálatára. A kigyűjtött és feldolgozható 
empirikus adatok az eddig lefektetett vizsgálati szempontok alapján mindenekelőtt a Nat–2003 
és 2007 változat implementációjának elvárásaihoz igazodnak.  

A leggyakrabban a kerettanterv, helyi tanterv, az abban középpontban megjelenő tanulás, 
tevékenységorientált oktatás, a tanuló képességeinek és készségeinek fejlesztése jelenik meg a 
jegyzőkönyvekben. Ehhez közvetlenül kapcsolódik a tanuló és a pedagógus személyisége, 
attitűdje és eredményességük egy természettudományos tantárgy, a földrajz oktatásában 

Meglepő változásként tapasztaltam az empirikus adatok vizsgálatakor, hogy maga a vizsgálati 
szempontokhoz kötött szaktanácsadó is változik eredményességről alkotott attitűdjében az 
általam feldolgozott implementációs tantervi periódusban. Ugyanis az idő elteltével, szemmel 
láthatóan egyre több apró, pozitív megjegyzést találni a tanuló és a pedagógus eredményesnek 
tartott munkájáról a földrajzórán. Ennek igazolására rendelkezésre állnak a szaktanácsadói 
pozitív feljegyzéseket bizonyító empirikus adatok, ill. azok elemzése. Az apró töredékek a 
hétköznapi munka során megjelenő minimális eredmények tanulságai. Eredmények nélkül, – 
még ha azok minimálisak is –, nem létezik nevelő és oktató munka az iskolában. 



140 
 

A tanulás nem csak intellektuális erőfeszítés, hanem gyakorlás is. A képesség-, készségfejlesztés 
pedig nehézségeken keresztül vezet. Az eljárások, algoritmusok, mechanizmusok, sokszoros 
tevékenység ismétlése, mintázata, melynek eredménye egy rutinszerű készség, egy hallgatólagos 
tudás kialakítása, nem történik varázslatra. Munkám első felében megvilágításra került (vö. 6. 
fejezet) az – ismeret – jártasság – készség fejlesztési algoritmusa a földrajzoktatásban. Mára 
elavult fogalomnak számít a neveléstudományban, de az említett implementációs periódusban 
még erőteljesen élt a pedagógusok fogalomrendszerében. A kompetencia fogalmát még nem 
értetik, csak sejtik. 

 

 

9. Eredményes – e a hazai földrajzoktatás? 
 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy 
megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit 

csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni” 

 (Szent - Györgyi Albert) 

 

Szakmódszertani kutatásom bemutatta az elmúlt évek földrajztanítási gyakorlatának változásait: 
eredményeit, problémáit és sajátosságait. Mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalom 
áttekintésében tőrekedtem a problémakör multidiszciplináris megközelítésére. 

 

 

9.1 A mai földrajzoktatás sajátosságainak és problémáinak feltárása 
 

A földrajz sajátos helyet foglal el a hazai közoktatás rendszerében. Lényeges változások jelentek 
meg a geográfia tudományában az elmúlt idő alatt: a földrajzi determinizmustól az oknyomozó - 
magyarázó földrajzon keresztül az alkalmazott földrajzig jutott el. Szakirodalmi elemzés alapján 
(vö. 2. fejezet), az iskolai oktatás területén a változtatás a tananyagtartalom átalakításával 
kezdődik (lásd 11. ábra). A geográfia tudománya, – mint körülöttünk minden tudományterület, 
de különösképpen a műszaki és természettudományok – hatalmas ütemben változnak. A ma 
embere számára a legfontosabbnak tartott földrajzi tartalmú probléma, hogyan képes a Föld 
eltartó-képességét megőrizni, mennyire fenntartható a mai fejlődés üteme. Ez a feszítő kérdés 
például csak az elmúlt évtizedben került az ismeretanyag középpontjába, más lényegesnek tartott 
geotudományi (elsősorban geológiai és térképészeti), illetve gazdaságtörténeti – közgazdaságtani 
újdonság (a pénz világa, TNC, stb.) újdonság mellett. A tantervek minden megújulás alkalmával 
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a lehető legkorszerűbb geográfiai – geotudományi környezetvédelmi, illetve társadalom-, ill. 
gazadaságföldrajzi ismeretanyagot próbálják meg a diákok elé tárni. Érvényes ez a Nemzeti 
alaptanterv 2003 - ban bevezetett változatára, de hasonlóképpen áll a Nat 2012 -re is. 

A földrajzoktatás gyakorlati nehézsége, – és megkülönböztető sajátossága minden tudományok 
között –, hogy hidat alkot az egyes ismeretmezők között. Kiemelkedően fontos szerep hárul a 
földrajzra, mint szintetizáló és integráló tantárgyra. Nem csak leírja a dolgokat, okokat keres és 
megmagyarázza, kritikai megközelítéssel él és prognosztizál, s eközben a történések mélyére 
tekint (vö. 5. fejezet). A földrajz ugyanis erőteljesen kapcsolatokra épülő tantárgy, ahol a 
jelenségek számos oldalról megvilágítottak, elsősorban az információszerzés és – feldolgozás 
képességének fejlesztése segítségével. De a valóságban nem csak az új ismeretek, hanem ennél 
még fontosabbak a velük együtt elsajátítható általános készségek, mint írás, olvasás, számolás. 
Ugyanis földrajzi tartalmú szövegeken tanulnak a gyerekek írni és értelmezni, matematikai és 
statisztikai mennyiségekkel kell műveletet végezniük, műholdfelvételeket, grafikonokat, 
diagramokat, térképeket, valamint földrajzi tartalmú nyomtatott és digitális médiumokat kell 
használniuk az iskolában és az életben, illetve tudniuk is kell ilyet létrehozni.  

A geográfia tértudomány, ezért a földrajzban a térbeli valamint időbeli képesség-, és 
készségfejlesztés kerül a leginkább előtérbe a tanulók gondolkodási képességének, és 
készségének fejlesztése mellett. A gyakorlat megfelel ebben az értelemben a tantervi 
elvárásoknak, amennyiben elől áll a fejlesztendő területek között az információszerzés 
képességének-, készségének fejlesztése. A szaktanácsadói tanórai megfigyelések szerint a fent 
említett földrajzoktatási sajátosságok állandóan ott rejtőznek az órán.  

A számtalan természet-, ill. társadalomtudományi összefüggés felfedése, modellezése, 
alkalmazása, elvont és komplex feladatot ró a tanulóra és a tanárra. A gondolkodási képességek 
és készségek folyamata mellett erőteljes gyakorlati módszertani ismeretek megszerzésére is 
módjuk lehet a diákoknak, amennyiben azt a tanórán a segítő, háttérszerepet felvállaló tanár 
lehetővé teszi. A továbbiakban komoly nevelési lehetőség is rejlik pl. a gazdasági integrációk 
sajátosságainak bemutatásában, az integráció – Európai Unió – és a nemzeti identitás – Kárpát-
medencevidék – kialakításában, de napjaink egyik legvitatottabb természettudományos témája, 
az „ökológiai lábnyom” kérdésének értékelésében. Mindezt tényeken alapuló érveléssel, és 
szerencsés esetben gyakorlatból vett tapasztalatok alapján éri el a földrajz a hétköznapokban. 

Empirikus statisztikai vizsgálatomban ez alatt az adat alatt kb. egyharmad egységponttal 
helyezkednek el a problémamegoldás, és a gyakorlati élethez kötődő készségek-, képességek 
fejlesztés. A gondolkodási (érzékelés, emlékezet, fogalomalkotás, jelképesítés, stb.), a 
kommunikációs, valamint a fent említett képességek-, készségek fejlesztése az empirikus adatok 
elemzése alapján még nem kerülnek tudatosan központi helyre a földrajztanárok óravezetési 
gyakorlatában. 

A nemzeti alaptanterv, mint alapvető dokumentum elemzése azt mutatta, hogy a képesség-, 
készségfejlesztés gyakran csak fontossági, alkalmazási sorrendje egyezik a nemzetközi és hazai 
mérésekben kialakított gyakran csak rejtett elvárásokkal, de ez a vizsgált időszakban még nem 
valósult meg maradéktalanul a tanórán zajló gyakorlati tanításban. A kezdeményeket ebbe az 
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irányba már fel lehet felfedezni (vö. 7. fejezet) az általam elemzett tanórákról készített 
szaktanácsadói jegyzőkönyvekben. 

Az elméleti és empirikus elemzések azt jelzik, hogy a földrajzoktatást állandóan jellemző 
problématerületek a következők: 

 A tantárgy belső tartalmi szerkezetének folyamatos felülvizsgálata, rendezése és frissítése 
szükséges. Különös tekintettel a haza földrajzának megfelelő súlyú tárgyalására az 
életkori sajátosságok tiszteletben tartásával. 

 Az iskolák földrajzi szemléltető taneszközökkel, elsősorban IKT eszközökkel való 
ellátása és állandó frissítése. 

 Az iskolai oktató-nevelő munka színvonalának ellenőrzése az intézményen belüli és 
intézményen kívüli szaktanácsadás, hatékony rendszerének újjáépítésével. 

 Az aránytalanul szűk órakeretének - 1,5 – 2 óra/hét – lehetőség szerinti –tantervi/ de 
legalább intézményi keretek közötti - bővítése, valamint az életkori sajátosságoknak való 
megfelelés felülvizsgálata, ugyanis felsőbb évfolyamokra lenne célszerű helyezni 
elsősorban a térbeli kompetenciák fejlődésének (Csépe, 2012, Makádi, 2012) 
törvényszerűségei miatt. A tanórán kívüli oktatás lehetőségeinek tantervi/intézményi 
szintű megteremtése. 

 Elengedhetetlen a gyakorló pedagógusok hatékony továbbképzési rendszerének 
átgondolása. 

 

 

9.2. A földrajzoktatás eredményessége: hazai és nemzetközi empirikus kutatások 
tanulságainak összegzése a képesség-, készségfejlesztés szempontjából 

 

Nézzük legelőbb, hogy mit, milyen módon vizsgáltak a földrajzoktatás területén a képesség-, 
készségfejlesztés szempontjából. 

Az utóbbi évek hazai, „kisszámú” mintán végzett egyedi empirikus kutatásainak mindegyike a 
képesség – készségfejlesztés „írásbeli” vizsgálatához kapcsolódott. Az általános iskolai 
szaktanári, diagnosztikus tudásszint felmérést (Gyenes, 2005.), két évvel később a középiskolai 
földrajzi képesség-, készségfejlesztéssel, illetve kompetencia – értelmezéssel foglalkozó 
szaktanácsadói tapasztalatok követték (Szabó-Vizy, 2007). Az elszigetelt kutatások azonban nem 
vizsgáltak tanórai, „szóbeli” képesség-, készségfejlesztést a középiskolában. A tartalmon és a 
tevékenységen alapuló képesség-, készségfejlesztés, a kompetencia alapú oktatás mellett a Nat – 
2003 a minőségbiztosítást is magával hozta, mint segítő szándékú implementációs intézkedést. 
Ehhez is kötődően Magyarországon ekkor írtak először (2007-2008. tanév május 8.) a tanulók 
kompetencia – felmérést. A megjelölt hazai tudásterületek a nemzetközi vizsgálatokéval csak 
részben esnek egybe, hiszen a szövegértés mellett a matematikai eszköztudás vizsgálata kerül 
nagyító alá, a természettudományos kompetenciaterület viszont elmarad. A nemzetközi 
mérésekhez hasonlóan, nem a Nat – 2003 követelményeinek kell elsősorban megfelelniük 
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diákjainknak, hanem a mindennapi életből vett feladatok megoldása áll a középpontban, ahol 
gyakorlati tudásuk alkalmazását várják el tőlük.  

A szövegértés követelményei – szövegtípusok és műveleti szintek – mára elfogadottak (vö. 
Melléklet 1., Melléklet 2.,Melléklet 3.) más tantárgyak írásbeli és szóbeli feladatai, így a 
földrajz számára is. Hasonló helyzetet fedtem fel kutatásom során matematikából is. A síkban és 
térben történő logikus tájékozódás, eligazodás, majd a gondolkodási műveletek típusai – 
tényismeret, rutin; modellalkotás; komplex megoldások és kommunikáció – a földrajz, mint 
természettudományos tantárgy hangsúlyait segítenek elhelyezni, megerősítik a tantervhez 
kapcsolható gyakorlati feladatok kiválasztását.41 

A hazai kompetencia – vizsgálatok mérési eredményei megerősítik, hogy a gondolkodási 
műveletek fejlesztése minden tantárgy feladata kell, hogy legyen. A természettudományos 
tantárgyak esetében elsősorban a matematikáéval mutatnak hasonlóságot (Nahalka, 2001; Csapó, 
2003). Nem hagyható figyelmen kívül a természettudományos tantárgyak találkozási felületeinél, 
de a kulcskompetenciák között felmerülő szegletekben sem pl. Coriolis erő a földrajzban és a 
fizikában (Szeidemann, 2013. 352-357.) a tantervben is megjelenő fogalom, a „transzfer” 
jelentőségének hangsúlyozása. Másrészt a kulcskompetenciákra épülő kiemelt fejlesztési 
területek is teljes mértékben erre a fogalomra hagyatkoznak (pl. gazdasági és 
környezettudatosságra). Mint ismeretes, a földrajz interdiszciplináris jellege szoros közösséget 
jelent a másik tudománycsoporttal, a társadalomtudományok egy részével – gazdaságtörténet, 
közgazdaságtan, szociológia, filozófia –, ill. más tudományterületek pl. művészetek, idegen 
nyelvek tanulásával is. A fent említett „képesség együttes”, – a „transzfer” fogalmát is beleértve 
–, komoly részt vállal e tantárgyi területek közös fejlesztési lehetőségeiben (Csapó, Szabó, 2012. 
38.) 

A nemzetközi vizsgálatok eredményességüket tekintve általában elmarasztalják a hazai 
középiskolai természettudományos oktatást. A földrajz - önálló tudományterületként/tantárgyként 
nem található meg a nemzetközi vizsgálatok méréseiben - csak részterületet fed le a PISA 
természettudományos ismerethálóban. A földrajzoktatás eredményessége azonban erős 
összefüggést mutat más természettudományos tantárgyak - matematika, biológia, fizika, kémia - 
eredményességével, ugyanis a természettudományos képességek megszerzése nagyon szoros 
összefüggésben áll egymással (Csapó, 2003). Elvárható az oktatási szakemberektől, hogy e 
képességeket és készségeket még inkább tantervre szabottan, kerettantervre koncentráltan, közös 
szemlélettel, harmonikus, együttes fejlesztésre ösztökéljék. A TIMSS vizsgálat a Földön játszódó 
folyamatokra koncentrál elsősorban az általános iskolai tananyag elsajátításakor. Olyan 
ismereteket kér, melyek a magyar tantervben is évfolyamról, évfolyamra megtalálhatók. A PISA 
elvárások a tartalmat illetően nem ennyire konkrétak. Mást követel, nagyobb szerepet szán a 
földrajz keretein belül oktatott integrált természet-, és társadalomtudományos tudásnak. 
Tudáselemeivel, főleg gondolkodási műveleteivel és kiváltképpen pedig alkalmazási területeivel 
a valós élet problémáinak ismeretét, döntéshozatalt és az elsajátított elvek társadalmi 
hasznosítását várja el a középiskolástól. Alkalmazást, értelmezést, gondolkodást, modellezést, 
                                                           
41 A matematika feladattípusaihoz hasonlóak (vö. Melléklet 3.) - nevezetesen a feleletválasztós, és a nyílt végűek -, 
mindennaposak tantárgyunkban a mértékegységekkel való műveletek, területszámítás, százalékszámítás, stb… 
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kreatív problémamegoldást, prognosztizálást várnak el a diákoktól és felhívják a tantervírók és 
pedagógusok figyelmét arra, hogy nem az információ mennyisége, hanem a gondolkodási 
készségek és képességek fejlesztése a döntő. Az egész tudás mögött ott található az összes 
közoktatási tudományterület/tantárgy között húzódó képességnyalábok együttese (vö. 5. 6. 7. 
fejezet) elsősorban a gondolkodásfejlesztés mozzanatai, valamint a „konstrukció” és a 
„transzfer”, mely mai elképzelésünk szerint valódi segítséget nyújt már a középiskolában 
felmerülő feladatok megoldásainak feltárásában.  

 

 

9.3. A magyar földrajzoktatás képesség-, készségfejlesztésben mutatott 
eredményessége, illetve nehézségei, fókuszban a tanítási órákkal 

 

Empirikus kutatási és személyes tanórai földrajz szaktanácsadói tapasztalataim alapján úgy 
láttam, hogy a mai magyar középiskola a földrajzórákon is elsősorban a személyiség kognitív 
szféráját erősíti. A látogatott tanórák több mint háromnegyedében új tananyagot dolgoztak fel a 
kollégák (ld. 10. és 11. fejezet). Annak ellenére így van ez, hogy a szakirodalomból jól ismerjük: 
a gyermek egész személyisége csak bonyolult mechanizmusokon keresztül fejleszthető (Angelusz, 
1996; Bábosik, 2002; Schaffhauser, 2001), s ha csak újabb és újabb információkkal bombázzák 
a tanulókat, akkor ezek elmélyült feldolgozása csorbát szenved. A kutatók teljesítményt növelő 
tényezőként tartják számon az érdeklődés terjedelmét, és mélységét, a teljesítménymotivációt, a 
szándékot, az érzelmi stabilitást a tanuló részéről (Kürti, 1988). De semmiképpen sem javasolják 
a „ ..még több időt valamivel eltölteni…” szlogenjét. (Nagy József, 2001) Iskolája válogatja a 
látogatott fővárosi intézményekben is, hogy menyire komoly elkötelezettséggel fordulnak a 
személyiségfejlesztés, az egyéni képességek-, készségek fejlesztése felé. 

A gyakorlati földrajzoktatás még jelentősen eltér a Nat-2003 tantervben elvárttól. A Nat – 2003 - 
ban kifejtett kompetenciaalapú, tanulásközpontú, tevékenységre alapuló a képesség-, 
készségfejlesztést, valamint az ismeretek és módszerek – pl. ábraelemzési, térképolvasási – 
átadásának feladatát, s ezzel összefüggésben a magyarázatok és előrejelzések természeti 
környezetünkhöz kapcsolódó globális földi jelenségekhez kötődő prognosztizáló elvárásait még 
nem valósítja meg maradéktalanul a mindennapi földrajzi tanítási gyakorlat. A tantervben 
feltételezett, problémafelvető, kritikus és kíváncsi tanulói attitűd kialakítása, a tudományos 
fejlődéssel kapcsolatos felelős gondolkodás központba állítása még nem érvényesül eléggé 
hatékonyan és széleskörűen. Bár a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének az 
ismeretanyag – különösképpen a 9. évfolyamtól – megfelel, s benne jelentős hangsúlyt kap az 
alkalmazás és értelmezés, ugyanakkor sem a további személyiségfejlesztő elvek (vö. 
tevékenykedtetés), sem pedig a tanulói módszertani kompetenciák fejlesztése még nem kellő 
mélységű (ld. 6. és 7. fejezet), nem éri el a tantervben előírt minőségű támogatottságot.  

A szaktanácsadói óralátogatások nagy előnye, hogy rövid időn belül feltárja a tanórai gyakorlat 
jellegzetességeit. Követhetők a tevékenységek és a velük járó képesség-, készségfejlesztés, a 
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foglalkozások erős és gyenge pontjai így feltárhatóvá válnak, korrigálhatók az esetleges 
nehézségek. Általuk feltárható, hogy a modern tanulási eszközök, módszerek, az affektív 
tényezők (pl. motiváció) mellett, további tanulást meghatározó elemek jelennek meg a mai 
középiskolai képesség-, készségfejlesztésben. A földrajzi tananyagtartalom mellett pl. 
alapvetéssé vált a kereszttantervi kompetenciák (Kerber, 2005. 9.) fejlesztése is. Az elvárások 
elsősorban a „tantárgyköziség” érvényesítését, a tanulókhoz igazodó tanulásszervezési eljárások 
alkalmazását, (differenciálás, csoportmunka, kooperatív munkaformák, projektmódszer), a 
kompetenciafejlesztés gyakorlatát (problémamegoldás, kommunikációs képességek, 
együttműködési képességek, más szemléletű tanulás felfogás), valamint a modern taneszközök 
(IKT eszközök, programcsomag, stb), használatát fogalmazzák meg. 

A tanórakutatás adatai szerint a tananyagtartalom „leadása” sajnos még mindig a középiskolai 
földrajztanítás egyik vezető oktatás-módszertani jellemzője. Kevesen koncentrálnak a kollégák 
közül az órákon a tevékenykedtető és a gondolkodtató, problémamegoldó módszertani 
lehetőségekre (vö. 6. és 7.. fejezet). A pedagógus esetében – a Nat -2003 szerint – a tanulási 
folyamatot irányító, támogató, értékközvetítő szerep vállalása domináns, ahol a tanulói 
képességekhez igazodó differenciálásnak (vö. Nat – 2003), adaptív oktatásnak (M. Nádasi, 2004) 
kellene, döntő szerepet adni. E megközelítés és gyakorlat csak az intézmények és a földrajzot 
oktató pedagógusok kis hányadában tudatosulnak és érvényesülnek.  

„Az iskoláját: miért késik a közoktatás megújítása?”(Csapó, 2009) c. cikkében továbbra is 
oktatási rendszerünk megújítását szorgalmazza. Véleménye szerint nincs világos elképzelés 
arról, hogy milyen az a tudás, amelyet az iskolában el kellene sajátítani. Nem visz előre, ha olyan 
fogalmakat vezetnek be, amelyek tartalmában nincs legalább valamiféle szakmai konszenzus. 
Ilyen a „kompetenciaalapú oktatás”, amelyet a szakma nem igazán dolgozott még fel. 

A tanórai „szóbeli”munkáról alig-alig állnak rendelkezésre értékelhető kutatási adatok, így 
visszacsatolás nélkül nehezen megoldható a tanárok munkájának támogatása. A tanórai tanítási 
módszerek akár évtizedekkel is elmaradhatnak a lehetőségektől, a kívánalmaktól. A gyakorlati 
földrajzóráról készült nem reprezentatív empirikus adatokon nyugvó, korábbi kutatások (Makádi, 
2009, Visi, 2010.) is eljutnak a következő megállapításhoz:: a sikeres változás egyik titka az, 
hogy a pedagógusoknak a módszerek nagyon gazdag repertoárjával kellene rendelkezniük, 
amelyből a különböző tanulási helyzetekhez illeszkedve válogathatnának (vö. 7. 8. fejezet). 

A középiskolai földrajztanítás eredményessége röviden összefoglalható: 

 A ismeretanyag kiválasztása, szerkezete a hazai és nemzetközi szakirodalmi 
összehasonlítás alapján kiválóan összeállított.  

 A tananyag szerkezete az elmúlt évtizedekben számos alkalommal módosult, s előnyére 
vált a földrajztanításnak. 

 A tanítás tantervhez kötődő nehézségei inkább kötődnek a magyar közoktatási 
állapotokhoz, mint a földrajztanítás sajátos nehézségeihez. Függ a tanár személyiségétől.  
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9.4. Összegzés: a képesség-, készségfejlesztő földrajzoktatással kapcsolatos 
kihívások és lehetséges válaszok 

 

Kutatásom azt bizonyítja, hogy számos a kihívással kell szembenéznie az elkövetkezendőkben. 

A földrajz tantárgy legnagyobb kihívása az elkövetkező időre, hogy a diáknak nincs már élő, 
tudatos, valós kapcsolata és tapasztalata a térrel és a természettel. Másrészt mert ilyen jellegű 
feladatokat már az iskola sem tud számára biztosítani, hiszen nincsenek meg hozzá a tanórán az 
elemi feltételek sem. Meg kell teremteni a tantervben és az egyes intézményekben is az iskolán 
kívüli tanulás szervezéstechnikai és anyagi feltételeit. 

Hasonlóképpen kihívásnak tekinthető a gyakorlatban, hogy a közoktatásban megtörténik - e a 
tanítást ma még hatékonyan segítő analóg tanítási eszközök pótlása, avagy beszerzése minden 
közoktatási intézmény számára. Még sokkal hangsúlyosabb nehézség, a digitális tananyagok 
irányába való „átbillentés” minden hazai középiskolában pl. digitális tábla, e-könyv, stb. 

Az új didaktikai helyzetek és a hagyományok viszonyának békés, de tudatos átmenetben kell 
folytatódnia. A tanulói tevékenységet (vö. „actio”(Bábosik, 2003), mint viselkedésváltozást kell 
értelmezni). Minden új tanterv a régebbiből építkezik. Egy teljesen új tantervi koncepció ugyanis 
nem lenne tekintettel az iskolai didaktikai szituációkra, valamint a tanárok képzettségére sem, 
amely a valóságtól teljesen idegen lenne. A hatékonyabb változtatásra azonban a 
földrajzmódszertanban is törekednünk kell. Ennek kulcsa pedig a pedagógus és a 
tanártovábbképzés. Kevés a pedagógusok tudása pl. a kompetenciákról, a kompetencia 
fejlesztésének lehetőségeiről, ezért az ezzel kapcsolatos pedagógiai kultúra fejlesztésére kellene 
törekedni. Így pl. a reflektív tanári attitűd kialakítására, az egy osztályban tanító tanárok 
együttműködésének erősítésére a szakmai munka területén. A kompetencia fejlesztésével 
kapcsolatos tudás növelése, az újabb tanulással kapcsolatos tudás gazdagítása lehetne a 
pedagógusképzés és továbbképzés feladata, stb. . Fel kell hívni a pedagógusok figyelmét arra, hogy a 
direkt tanítástól önmagában kevés eredmény várható (Csapó – Szabó, 2012. 51.). 

 

 

9.5. A szerző javaslatai a földrajzi képesség-, készségfejlesztés gyakorlatához 
 

Mivel a mai tantervi elvárások szerint a földrajztanítás gyenge a tanulókhoz igazodó módszerek 
alkalmazásában, és erősen a kognitív-tanulás – tanítás folyamata jellemzi, ezért a hazai és 
nemzetközi szakirodalom megismerése után összeállítottam egy lehetséges módszertani 
javaslatot, a Nat- 2003, majd 2007 tantervi elvárásaihoz a jelenlegi földrajzi képesség-, 
készségfejlesztési elvárásokhoz. Ilyen, és hasonló jellegű írások foglalkoztatják a tanárokat. 

 

25. táblázat Képességfejlesztő módszerek 
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Olvasónapló általános képességek fejlesztése 
(szövegértés) 

Tanulási napló információ-feldolgozás 
„Podcast” gondolkodásfejlesztés / problémamegoldás 
IBL kutatás-alapú fejlesztés 
„Egy eredményes módszer” a diákkal közösen 
 

 

9.5.1. Olvasónapló 
 

A hagyományos tanításhoz közel álló „Olvasónapló a földrajztanításban” – „response journal”, 
reading log”, „journal de lecture” - régi eszköz a tanításban (Álvarez, 2009, 22-30.). A/4 
nagyságú iskolai füzet, melyet minden tanulócsoport minden egyes tanulója olvasmányáról 
vezet, és melybe folyamatosan jegyzeteli benyomásait, vagy rajzolja azt le (vö. Langemack 
1989, 13.). 

Olvasást előkészítő, olvasás alatt végzendő, ill. olvasás utáni feladatokból áll a folyamat. Az 
olvasónapló első két oldalát szabadon kell hagyni a tartalomjegyzék számára és a füzet minden 
oldalát meg kell számozni. A diákok rá vannak kényszerítve az eredeti szöveg 
aláhúzására/jelölésére, a szó szerint átvett gondolatok idézetére, az oldalszámok megjelölésére, 
az oszlopok jelölésére. Ahhoz, hogy véleményüket kifejezhessék, mind a fejezetek címét, mind 
adatait jelölniük kell a mindenkori feldolgozás során (Így más feladatba beágyazottan a diákok 
természetesen szövegfeltárási technikát is tanulnak.). Végül a munkalapot (BC-In vö 
Schramke/Uhlenwinkel 2001, 7., Renter 2002, 22., Schramke 2003, 20.) szétosztjuk, csendet 
kérünk és kezdjük a munkát. Az ehhez kapcsolódó fázisban tapasztalataink többségében nagyon 
nyugodtan, koncentrált légkörben folyik a munka, de a tanárnak új szerepet (és sanszot) ad, 
ugyanis mint moderátor és tanácsadó lép be. A tanulók között mozogni tud, és munkafázisok 
szerint egyenként figyelheti őket, tud javaslatokat tenni arra vonatkozóan, hogy mely 
fogalomnak hol nézhetnek utána (Lexikon), vagy esetleg az internetet javasolhatja. Javaslatokat 
tehet, hogy a munkát lezáró prezentációk megrajzolásához, az írásvetítős fóliák elkészítéséhez, 
valamint a csoportban fellépő bizonytalanságok megbeszéléséhez. 

A gyerekek is tapasztalatokat szerezhetnek, hogy az olvasási tempójukat meghatározzák. 
Dönthetnek, hogy csendben, magukban olvasnak, rajzolnak, vagy írnak? Egészen véletlenül 
megvalósul a csoportban a differenciálás. A feladatok sokaságából a diák kikereshet magának 
olyat, amelyiket meg tudja oldani. Mindenesetre talál olyan kérdést az olvasottak között, 
melyben egyénileg elgondolkodhat (Langemack 1989, 13.). Két esetleg három dupla órát 
javasolnak a munka lefolytatásához. Befejezéskor a nem helyes megoldásokat 
megkülönböztetjük a rosszaktól. Az a tapasztalatunk, hogy sokkal inkább a módszerek azok, 
melyek eltérnek a saját elképzeléstől, mások ugyanazt a feladatot megértik, asszociációkat 
kapcsolnak hozzá és eredményre viszik. Sokat tanulnak a tanulók saját, különféle 



148 
 

elképzeléseikből és az eredmények prezentációjából. Itt vannak a teljesítmények és azok 
optimalizálásának eredményes visszajelzési lehetőségei, s nincs szükség rétegmérésre és 
„helyes”, vagy „rossz” indoklásra sem. Miközben sikerülhet PISA - konform célok elérése is. 

 

 

9.5.2.Tanulási Napló (Álvarez, Juan Ruiz, 2009) 

 

Mint otthoni hagyományos tevékenységellenőrzés – hallgatói napló – működött a70-es években, 
az USA-ban. Tudományközi kooperációban: német nyelv és irodalomból valamint 
matematikából – a diákokkal ún. „utazási naplót” készíttettek. „Napló” egy diák által vezetett 
füzet: az óra alatt, vagy esetleg óra után szeretne beleírni. A tanulási tapasztalatokkal kapcsolatos 
és a tanítás tartalmához kapcsolódik (egyéni tanulási napló; team tanulási napló) Támad(hat)nak 
ötletei, reflektálhat. A tanulási napló célja: a tanulók ne csak kérésre reflektáljanak tanulási 
folyamatukra, hanem tegyék ezt rutinszerűen, s hogy reflektív tanulási módszerük alakuljon ki. 
Amennyiben a reflexió a tanuló saját belső akarata szerint alakul, csak akkor beszélhetünk az 
önmagára reflektáló tanulási folyamatról. A diák tanulási folyamatának dokumentációja: 
előrehaladásukat, s egyben a tanítás tartalmával és a tanulási stratégiájukkal történő 
szembekerülésüket mutatja. A választott téma önálló feldolgozását követeli meg. Minden olyan 
tanuló számára segítség lehet, akik egy-egy órát esetleg „kihagytak” (nem figyeltek). Azon kívül 
e napló írása közben a tanulók figyelme koncentráltabb, mint a „normál” órákon. A tanulási 
folyamat elősegítése mellett a tanulási naplók szignifikáns diagnózist mutatnak és értékelési 
eszközül is szolgálnak. (tanár-diák, (feedback). 

Készülhet a tanulási napló „team”-módszerben: pl. 7. osztály „Élet a városban”- négy fő 
kérdéssel, vagy 8. osztály „Természeti katasztrófák”, „Világunk sokféle” – internet – címekkel. 
Az a döntés, hogy a tanulóknak adunk-e előre „szerkesztett támpontokat”, a tanár 
személyiségétől függ, de történhet a diákok kívánságára is (vö. gátolhatja az egyéni 
gondolkodást). 

Kiértékelésének tapasztalatai a következőképpen foglalhatók össze: Fontos, hogy az első 
fázisban minden tanuló kötelességének érezze a „tanulási napló” készítését: legyen tapasztalata 
erről az új tanulási módszerről (előnyei és hátrányai). De az embernek el kell tudni fogadni, hogy 
az önreflexiónak ez a módszere nem minden tanulót segít tanulási folyamatában. Többnyire 
örömmel dolgoztak a „tanulási naplóban”, és sok fáradságot fektettek bele. A „tanulási napló” 
kritériumainak legtöbbje teljesült: 

 a diákok jobban tudták gondolataikat strukturálni 
 önállóan átismételték a tanított tananyagot, majd elmélyítették azt, 
 tudatos tanulási stratégiát alakítottak ki, és dolgoztak annak optimalizálásán 
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Ez azt jelenti, hogy az önreflexió követelményén keresztül többnyire jobb, eredményesebb 
tanulást éltek meg. A tanulási naplók értékelése a személyiségfejlesztő, képesség-, 
készségfejlesztő pedagógia támogatói. Nem javítani kell a „tanulási naplóba” beírtakat, inkább 
kommentárt kell hozzá fűzni hozzá. A „tanulási naplók” használatának pozitív alkalmazásáról 
számol be a földrajztanításban (Álvarez, 2008). Érdemes ezt a módszert legalább egy rövid ideig 
kipróbálni. Egy dologgal tisztában kell lenni, hogy a kitűzött feladat teljesíthető legyen, és nem 
pedig teher. E módszer alkalmazása esetén érdemes a többi kollégával együtt dolgozni (vö. 
projektmódszer) valamint az osztályban tanító más szakos kollégákkal is szükséges erről 
beszélgetni. Különösképpen akkor, ha az önreflexió módszerét nem egy, hanem párhuzamosan 
több tantárgyban is tervezzük. Különösen fontos a „tanulási napló” kritikai reflexiójának záró 
fázisa, ahol a diákokkal a bevezetés lehetőségeit és határait vitatja meg az ember, hogy végül a 
„tanulási napló” folytatása mellett dönthessenek.  

 

 

9.5.3. Podcast (Wissmann, 2008) 

 

A tanulás új lehetőségei: a technikai segédanyagok megjelenésével a tanítás egyre változatosabb 
és hatékonyabb lehet. pl. online-jelentkezések, online osztályzatok. Hatékonysága messze 
túlmutat az e-learning keretein. Itt nemcsak egy új taneszköz alternatívájáról van szó, hanem 
kvalitatív bővítésről is. A podcasting napjainkra az egyik –tanárok rendelkezésére álló-
legérdekesebb és leginnovatívabb médiaeszközök egyike, mely a tudás megszerzését és 
közvetítését szolgálja. A Berkeley és Stanford egyetem, valamint a németországi Mainzban 
terjedt el először elsősorban az egyetemi oktatásban: e-learning-podcast. 

A „podcast” részben meghatározott hanganyagokhoz szóló, minden időben való hozzáférést 
jelent, másrészt jelent egy bizonyos életstílust is. Minden új internet-felhasználó, aki internet-
eléréssel és megfelelő szoftverrel rendelkezik, szövegeket, dalokat és zenei listákat érhet el, s a 
végső eredményt az interneten nyilvánosságra hozhatja. A podcaster a szöveget mikrofonba 
mondja és a felvételt digitális mp3-formátumban elmenti. Aztán felteszi ezt egy internetes-
oldalra, ahonnan bárki által és mindig letölthető. A podcast epizódok heti, sőt napi megújulása a 
hallgatók érdeklődését felkelti, s állandóan tudni akarják, hogy mi történik ott. Gyakran rövid 
hanganyagokat, „jingleket” alkalmaznak, hogy a részlet újrafelismerését, és szórakoztató értékét 
emeljék. Fontos kritérium a normál körülmények között ingyenesen hozzáférhető podcast-ok 
között, hogy az elkészített anyag media-minőségű, amely aztán eldönti, hogy egy podcast-ot a 
későbbiekben előfizetnek, vagy nem. Az e-elarning-podcast-ot más módon készítik. A 
„geografree” projekt példáján világos lesz (www.geografree.de). 2006-tal kezdődően összesen 3 
podcast-széria indul ezen a címen, melyek földrajzi tartalmakra koncentrálnak, azokra, melyeket 
a földrajz szakterületen, a mainzi egyetemen ajánlanak. A „geografree” függetlenül az 
egyetemtől, mint privát projekt különbözik az ismert élő előadás-felvételektől. Mint 
munkaanyagot fogják fel, mely kiegészíti a tanítást, és a segédanyagokat bővíti. Az egyes 

http://www.geografree.de/
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Hogy meghatározzuk a podcast vezérfonalát, minden tanítási részhez megadunk egy vázlatot. 
Ugyanígy minden hallgatott tananyaghoz tartozik egy összefoglaló is. Hogy a tanulást 
leegyszerűsítsék, minden tananyagrész fejezetekre oszlik, melyek lezárt tematikát tartalmaznak. 
A studiótermék lehetővé teszi, hogy minden szakasz elejéhez egy „jingle” t játszanak, melyet 
megszerkesztenek. Ezen kívül még a geografree felhasználja az aac-adatformátum (advanced 
audio codec) előnyeit is. Ezzel lehetővé válik az audio-adatokat jelölésekkel ellátni. Szükség 
esetén a hallgató a megjelölt témát időveszteség nélkül – előre és visszatekerés nélkül – tudja 
kiválasztani. Ezen kívül az aac-formátum azt a lehetőséget is kínálja, hogy képanyagot 
iktathatnak be, mely display-n látható. Ez a podcasting jelenség motiváló erejéről szól, mely 
messze túljut a normál tananyag magyarázatán. Ahogyan az egyik hallgató szépen 
megfogalmazta: „nagy elvárásokkal nézek a 7. epizód megjelenése elé. Mikor lesz már készen?” 

A hallásutáni megerősítést igen hosszú ideig alábecsülték. A vizuális tudásszerzés mellett 
számos diáknak könnyebben megy az audio – által megerősített hallással történő tudásszerzés. A 
hallgatókat „onnan elcsábítani, ahonnan érkeznek”. Bertolt Brecht szavaival élve: „Amennyiben 
a végtermék lebilincselő, akkor lesz a tanulás szórakozás, illetve a szórakozás akkor válhat 
tanulássá.” 

 

 

9.5.4. IBL (inquiry –based learning/teaching (Nagy Lászlóné, 2010) 

 

A kutatásalapú tanulás/tanítás (inquiry-based learning/teaching, IBL) a természettudományok 
tanításában. Az utóbbi időben széles körben terjed az ezzel a témával foglalkozó szakemberek 
között a természettudományos oktatás új szemléletének terjesztése. Olyan új pedagógiai 
megközelítést jelent, ahol engedik átélni a tanulók számára a tudás megszerzésének folyamatát. 
Legjellemzőbb sajátossága, hogy a diák áll a középpontban és az önszabályozó tanulás felé 
vezet. A kutatók úgy vélik, hogy a diák kifejlesztheti kutatási készségeit és „egész életén át” 
tanuló személlyé válhat. Néhány kutató ugyanis a természettudományos nevelés válságáról 
beszél (Nahalka, 2001), vagy egyenesen a hagyományos pedagógiai kultúra csődjéről (Nagy, 
2007). Külföldi módszerek azt sejtetik, hogy az oktatási módszerek megváltoztatásával, esetleg 
új módszerek bevezetésével segíteni lehetne a bajokon. Az IBL módszer használatával növelhető 
a tanulók motivációja, elősegíthető a tananyag megértése, lehetőség nyílik a diákok számára 
saját tanulásukra reflektálni, esetleg hatékony kritikai gondolkodókká válhatnak, stb… Meg kell 
mondani azonban, hogy hazai környezetben az IBL módszer még alig ismert, elemei már 
fellelhetők a hazai természettudományos oktatás területén. 

Mit jelent valójában a kutatásalapú tanítás? Vannak, akik egy tanterem (labor) kialakítását várják 
el, ahol a tanulókat a tevékenységek kötik le (hands-on). (Colburn, 2000). Mások Konfuciusz 
híres mondását emlegetik: „Mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd, hogy 
csináljam és megértem.” Joe Exline (2004) véleménye szerint a kutatásba való betekintés maga 
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után vonja a megértést. Az élethosszig tartó tanulásra készítenek fel, ahol a tanulóban a kritikus 
gondolkodásra való nevelést erősítik. A kutatók szerint ez a megközelítés elvezet a megfigyelés, 
a következtetés, és a kísérletezés felé. Az új elképzelés magában foglalja a természettudományos 
folyamatok összekapcsolását, a természettudományos gondolkodás és kritikai gondolkodás 
tényét, és a problémák megértését, melyek ahhoz segítik a fejlődő embert hozzá, hogy a 
természet önálló kutatóivá váljanak és ezzel készségeik és attitűdjük alakulhasson. 

Az IBL módszer sajátosságai: Gyakorlati oldalról közelítve ezt a módszert válasznak 
tekinthetjük azon sikertelenségek sorozatára, melyek a hagyományos oktatás tradícióit jelentik. 
Nem a tanár közvetített információ, hanem a tanulók által konstruált tudásra koncentrál. 
Filozófiai hátterét a konstruktivizmus, didaktikai alapját Bloom taxonómiája, míg 
neveléspszichológiai támaszát Gardner többszörös intelligencia elmélete biztosítja. 

Alkalmazza a konstruktivizmus alapelveit: az új tudás a tanuló előzetes tudása alapján 
körvonalazódik, a legtöbb tudás társas kapcsolatok útján alakul, a legsikeresebb a tudás 
kialakulása, ha többféle tanulási stratégiát alkalmazunk, és hogy a tanulás bizonyos helyzetekhez 
kapcsolódik. A Bloom által meghatározott absztrakciós szintek általánosan követhetők e tanulás 
során is: ismeret (1), megértés (2), alkalmazás (3), analízis (4), szintézis (5), értékelés (6). 
Figyelembe veszi a Gardner féle elméletet is. Ezek szerint minden ember rendelkezik valamilyen 
mértékben a következő intelligencia fajtákkal: nyelvi (1), matematikai-logikai (2), zenei (3), 
térbeli (4), testi-mozgásos (5), interperszonális (6), intraperszonális (7), természetkutató (8), 
egzisztenciális (9). Gardner elmélete nagyban segíti a természettudományos tapasztalatok 
megszerzését a tanítás során, úgy, hogy érzékenyen követhető legyen a tanulók közötti 
különbség is (Nagyné, 2010 36.). Az IBL egy lehetséges filozófiai és pedagógiai megközelítés a 
modern oktatásban (open learning). 

 

 

38. ábra A kutatás folyamatának fő komponensei (Forrás: Inquiry –based Learning WoksheetLibrary) 
(Nagy Lászlóné 37.) 

 



152 
 

Itt ugyanis nem a hagyományos módszerekkel dolgoznak, hanem a kíváncsiság felkeltésével, az 
érzékszervek és eszközök használatával, a rácsodálkozás erejével, a tapasztalatok megértéséig 
jutnak el a tanulók. Ez a módszer különbözik a projektalapú és a felfedezéses tanulástól, 
valamint az eset-alapútól is. Itt ugyanis a tanulás célja nem előírt, nincsenek jó vagy rossz 
eredmények. A tanulóknak értékelniük kell a kapott eredményeket. A nyitott feladatok 
érdekesebbek és nem lehet megjósolni végeredményüket. 

 

26. táblázat A tanulás kutatásalapú és tradicionális megközelítésének összehasonlítása (Nagy Lászlóné, 
39. o.) 

 

 
Számos kutató (McMaster University, 2007; Spronken-Smith és mások 2007) pl. a tanulási 
folyamat időtartamában látja jelenleg a különbséget a PBL – projektalapú – és az IBL – 
probléma alapú – módszer között. A PBL egy tanórától egy hétig is eltarthat, míg az IBL akár 
heteken keresztül tartó tanulási folyamatot is takarhat. Az együttműködés szempontjából is 
látható a meghatározó különbség a két metódus között: míg az IBL csak lehetőséget ad a 
kooperatív csoportmunkára, addig a PBL során kooperatív, csoportmunka történik. Spronken és 
Smith szerint a PBL egy szigorúbb, kötöttebb formája az IBL-nek. 

A kérdezés, mint az IBL legfontosabb eleme 

E módszer lényegét a feltett kérdések képezik. Bár a tanár a hagyományos oktatás során is 
kérdez (a tanulók visszajelzéseire, ellenőrzésre irányulnak…), a laborban nyitottabb és reflektív 
kérdések hangoznak el. Itt nagyon lényeges a megfelelő és helyes kérdezéstechnika, különösen 
magasabb évfolyamokon, hogy a tanár elősegíthesse az önmaga konstruált (self-initiated) 
kérdéseket. Meg is neveznek a négy fő kérdéstípust: következtető, értelmező, transzfer kérdések, 
és hipotézisekről alkotott kérdések. 

E módszer fokozatait is megkülönböztetik a szakemberek:  

 strukturált kutatás (’struktured inquiry’) ( a tanár adja a problémát, az eljárásokat és az 
anyagokat, de nem informál a várható eredményekről) 

 irányított kutatás (’guided inquiry’) (a tanár csak problémát és anyagot ad) 
 nyitott kutatás (’open inquiry’) (magát a problémát is a tanulók fogalmazzák meg: sok 

tekintetben ez jelenti a természettudomány művelését). 
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 A különböző szintű tevékenységi formák különböző készségek és képességek fejlesztését 
célozzák meg. A feladatok is ennek megfelelően különbözőek. 

 

 

9.5.5. Eredményesen tanítani és tanulni…de hogyan? (Wulf Schmidt-Wulffen, 
2007) 

Iskolában és egyetemen, örök idők óta tanítanak. Már a babilón, és sumér tanárok is 
elégedetlenek voltak, és a tanulók unatkoztak, vagy érdektelenül ültek. (Keller, 2001). Azóta 
nem sok minden változott. A pedagógiai és didaktikai képzés ellenére alig-alig ismeri a tanerő, 
hogy a tanulás, hogy is működik. Az elképzelések egyébiránt nagyon széleskörűek: 
információkat dolgoznak fel, „átadják” azokat és ezzel megtanulják (?), miközben tudományos 
ismeretek és tények kerülnek „átültetésre”(?): fogalmakat, elveket és még sok mást „dolgoznak 
fel”- az elvárásoknak megfelelően, ami 1:1 közvetítés papírról és a médiumok segítségével és a 
hosszú távú megörökítés celláiba raktározzák. TIMSS, vagy PISA, írásbeli dolgozat vagy szóbeli 
teszt, a szakadék a (magas) elvárások és a (soványtól a katasztrofálisig) az eredmények között 
kijózanító. 

 

 

39. ábra Egy lehetséges módszer a jelenlegi tanításhoz (Mühlhausen, 2007 alapján). 

 

A motivált tanuló nem várja passzívan, hogy a tanár az információkat, ill. a tudást „betölti”, 
hanem maga is aktív. Az agy sem dolgoz fel mindent, amit a tanár tudásként felajánl, hanem 
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mint szubjektív, releváns és élethez kapcsolható, amely a fennálló kognitív szerkezetbe beleillik, 
ahová kapcsolható. Az agy által felismert, ahol a meglévő emlékezettartalmakat aktivizálják és 
idegi pályákhoz kapcsolódhatnak. Biztosítja a tanítást, követi a tanulási célok katalógusát, nem 
tanulás, hanem egy tanulási folyamat keretébe kívülről illeszthető. Úgy tűnik, hogy az iskola 
olyan intézmény, ahol a fiatalt megfosztják érzelmei ellenőrzésétől. Az ember mindent 
ellenőrizhet, ami a diákokat illeti. Csak egyet nem lehet ellenőrizni, ami tényleg számít: egy 
tanuló figyelmének irányát. Egy osztályban, 30 fő ül, akinél a feszes koncentrációt elő kell 
csiholni. Tényszerűen azonban csak 2-3 tanuló van egy osztályban, aki arra gondol, amit a tanár 
mond. A tanulók tanulásának ellenőrizhetősége tényszerűen öncsaláson és hibás értékelésen 
alapul. 

 

 

 

40. ábra Az egyén döntési szabadsága (Covey 2. ábrája alapján,1998, 69.) 

 

A diák fejébe nem lát bele a tanár. Azt ellenőrizni nem tudja. Azonban ismerheti az 
önmeghatározás elvét. 

 

 

 

41. ábra Az önmeghatározás elve (Deci-Ryan ábrája 1993,6.) 
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A földrajztanítás mást jelent már a PISA után. Többek között megállapítják, hogy tanulóik zöme 
a PISA – feladatok elvárásainak csak általában tudtak megfelelni, mivel: 

 A megvilágító szövegeket és feladatkijelöléseket nem elég koncentráltan olvassák. 
 Nincsenek hozzászokva a diákok az egymáshoz kapcsolt szöveg és diagram önálló 

elemzéséhez, mivel a tanítás során időhiány miatt gyakrabban alkalmazzák a kislépések 
elvét, ahol a kérdezve kifejtő frontális tanítás a gyakorlat, – mely az egyes (kognitív) 
tanuló kognitív/gondolkodási tevékenységét a minimumra redukálja. 

 A diákok hiányosságai mind tanítás közben, mind pedig a teljesítményközpontú vizsgák 
alkalmával – nyelvi megformálásban és értelmi felülvizsgálat esetében kevés figyelmet 
kapnak. 

 Ezzel együtt a tanítás még mindig túlzottan a tartalmi eredményekre fordít figyelmet és 
egységes táblai rögzítéssel, vagy összefoglaló munkalapok segítségével történik a 
leggyakrabban az eredmények rögzítése. Ilyen módon bár minden tanuló ugyanazt a 
perfekt eredményt mutatná az osztálymunkával történő felkészülés során, – de ebben az 
esetben kiderül –, hogy a tartalom reprodukált, sőt nagyon gyakran egyáltalán nem 
értették meg azt a tanulók. 
 

Ugyanekkor Martina Flath (2004) is elismeri, hogy az olvasási kompetencia kialakítása minden 
tantárgy közös feladata, így a földrajztanításé is. Egy többdimenziós olvasási kompetenciáról ír, 
mely értelmi, motivációs, valamint érzelmi és interaktív részkompetenciából áll. Azt is állítja, 
hogy folyamatos/folytonos és nem folytonos szövegeket lehet megkülönböztetni egymástól. Az 
ehhez kapcsolódó általános szövegértékelési utasítás kizárólag a kognitív olvasási 
kompetenciáról szól, – mely egyébként egy folyamatos szakmai szöveg megértését jelenti –, 
konkrétan ismeretlen fogalmak felismerése és megkeresése – utána olvasás, közbülső címek 
megfogalmazása, a fő mondanivaló aláhúzása –, kijelölése, rövid tartalmi összefoglalás, vagy 
hasonlók. Levonja következtetéseit, és kijelenti, hogy a német PISA – konzorcium fogalmai 
szerinti „olvasási kompetencia”az itt említett elöljáró tanárok és szakmai módszertanosok 
értelmezése szerint-akik eddig írásban fejtették ki véleményüket, – még nem létezik. Ilyen 
értelemben az „olvasás” sem leképezési folyamat, hanem egy interaktív előmenetel. Ez a tanuló 
saját jelentése, és szükségszerűen különbözik egy másik olvasó jelentésétől, – még ha ugyanazon 
szöveget is olvas, – a saját maga számára konstruálttól „…mindenki még inkább saját, szubjektív 
útját találja meg a szöveghez, s ezen keresztül konstruálja meg saját jelentését. A PISA feladatok 
szövegei folyamatos szövegek (62%, de hirdetések, nyomtatványok szövegek, diagramok, 
táblázatok, sematikus rajzok 38%). A 15 éves diákok nagy százaléka Németországban csak 
elégséges eredményre képes az ilyen szövegekkel megbirkózni. 

Mennyiben követtek el hibát a pedagógusok? 

Erre nincs válasz, minden esetre olyan kompetenciákat tanítanak, melyekre a nemzetközi 
kutatások szerint is szükség van. „A tartalommal való bánásmód a német gyerekeknek is 
egyszerűen ment volna, ha megfelelő mennyiségű földrajzórájuk lenne” hangzik itt (Schallhorn 
2004, 158. befejező mondatata. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen hatással van az 
alacsony heti óraszám a PISA kutatások eredményeire. Meg kell állapítani, hogy ha a PISA 
feladatokat a mai német földrajz tankönyvek feladataival vetjük össze, akkor a több iskolai 
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tanítási óra – esetleg több földrajztanítás – nem változtatna a nehéz helyzeten. „Új utakat kell 
találni egy más oktatási módhoz- egy másféle földrajztanításhoz” (Schallhorn, 2004, 158.). 
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10. Gondolatok a kutatás befejezésével 
 

A földrajztanítás lényege egy gondolkodásmód megtanítása: elemi földrajzi logikai kérdések 
megértése, általánosítás az egész Földre (globalizáció), specializáció egy adott földrajzi régióra 
(tipikus tájak), környezeti és gazdasági problémák egyedi és általános értelmezése, 
prognosztizálás, becslés, közelítés, stb… 

A lisszaboni szerződésben előírt 3 %-os K+F –re fordítható költségvetési forrástól, mi is, mint 
Európa számos országa, elég messze vagyunk. De az már szemléleti kérdés, hogy milyen tanítási 
szemlélettel közelítünk: átvesszük-e az ott már kipróbált, hatékony módszerek gyakorlatát, részt 
veszünk-e a kutatásokban a magunk lehetőségeihez mérten. A tantárgyi (földrajzi) avagy 
integrált természettudományos vizsgálatok a hetvenes-nyolcvanas években is csak egy-egy 
földrajzi területre szorítkoztak, mostanában pedig gyakorlatilag megszűntek. A gyakorlatban a 
bizonytalanság tapintható. Az emberek általában félnek az egzakt dolgoktól, a 
természettudományoktól, hiszen egyre több a bonyolult szerkezet, rendszer és ők egyre kevésbé 
értik működésüket. Az oktatásban kellene/lehetne ezt feloldani: annak bemutatásával, hogy mi 
rejtőzik a hihetetlen természettudományos és technológiai eredmények mögött.  

Legelőbb a tanárok képzésénél lenne szükséges kezdeni. Az ugyanis másmilyen tudást, állandó 
képzést igényel, hogy valaki ne csak jó természettudományos szakember, esetleg kutató, de jó 
tanár is legyen. Azt is világosan kell látni, hogy visszaszorult a szakdidaktikai kutatás 
Magyarországon. Ráadásul az egyes természettudományi területek nem jelentenek lezárt 
egységet sem a mit, sem a hogyan kérdést illetően: pl. nem lehet az egész Föld gazdaságát 
minden részletre kiterjedően bemutatni, mint ahogyan egy százemeletes épületet sem lehet 
bejárni. Ugyanakkor nem egyszerű állást foglalni sem pl. abban a kérdésben, mi szerint a 
földrajztudomány szépsége elegendő lenne az iskolai oktatáshoz. Mára egyértelműen 
alkalmazott földrajzot tanítunk, és bizony hiányzik itt-ott a tudomány tényszerű ismerete. Ezért 
nagyon lényeges, hogy az emberek lássák, hogy a természettudományoknak rendkívüli szerepe 
van életünk alakulásában. Az oktatás lényege pedig abban kell, hogy legyen, hogy olyannal 
foglalkozzon a gyerek, ami őt érdekli. Legyenek ezek a feladatok gondolatot ébresztőek, 
melyeket a diák élvezettel old meg és kíváncsi az eredményre.  

Rendkívül fontos lenne, hogy a szakdidaktikai kutatásokban tudatosodjék az integráció a 
tantervben megjelenő tantárgyak egymást fedő képesség-, készségfejlesztő területeinél. Egészen 
különleges lenne, amennyiben ezt nemzetközi együttműködésben is meg lehetne oldani. Bár az 
oktatás természetesen erősen függ a nemzeti kultúrától, de a jól működő tapasztalatokat érdemes 
lenne külföldről átvenni. 
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Mellékletek 
 

Melléklet 1 

 

A Csád-tó (2000) 

 

42. ábra A Csád-tó vízszintjének változása (melléklet) 

 
 

Az 1. ábra az Észak –Afrika szaharai részén található Csád-tó vízszintjének változásait mutatja. A 
Csád-tó kb. i.e. 20 000-ben, az utolsó jégkorszak alatt teljesen eltűnt, majd i.e. 11 000 körül újra 
megjelent. A tó szintje ma kb. ugyanolyan magas, mint i.sz. 1000-ben volt. 

 

 

43. ábra A szaharai barlangrajzok és a vadvilág összetételének változásai (melléklet) 
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A 2. ábra a Szahara barlangrajzait (a barlangok falán talált ősi rajzokat és festményeket) és 
az állatvilág változásait mutatja. 

Válaszolj az alábbi kérdésekre az előző oldalon olvasható, a Csád-tóról szóló szöveg 
segítségével! 

1. feladat: Milyen mély ma a Csád-tó? 
2. feladat: Megközelítőleg milyen dátummal kezdődhet az 1. ábrán található grafikon? 
3. feladat: Miért ezt a dátumot választották a grafikon kiindulópontjaként? 
4. feladat: Az ábra azon a feltevésen alapul, hogy… 
5. feladat: (Ennek a kérdésnek a megválaszolásához az 1. és a 2. ábra adataira is szükséged 

lesz. ) Az orrszarvúak, a vízilovak, és a struccok eltűnése a szaharai barlangrajzokról…. 
 

Megoldások: 

1. kb. 2 méter;  
2. ie. 11 000 (vagy 10 500 és 12 000 közötti érték);  
3. utal a tó újbóli megjelenésére kb. i.e. 11 000 - ben jelent meg újra;  
4. a barlangrajzokon ábrázolt állatok jelen voltak abban a korban és azon a vidéken, ahol 

rajzolták őket;  
5. az orrszarvúak, a vízilovak és a struccok eltűnése a szaharai barlangrajzokról azután 

történt, hogy a Csád-tó szintje több, mint ezer éven át csökkent. 
 

 

Melléklet 2 

 

Üvegházhatás 

Az üvegházhatás: tény vagy kitaláció? 

Az élőlényeknek energiára van szükségük az élethez. Az energia, amely a földi életet 
fenntartja, a Napból származik. A Nap hatalmas hőmennyiséget sugároz a világegyetem felé. 
Egy kis része ennek az energiának a Földet is eléri. 

A Föld légköre úgy viselkedik, mint védőernyő bolygónk felszíne felett és 
megakadályozza a hőmérsékletingadozásokat, melyek egy levegő nélküli világban előállnának. 

A belépő napenergia nagy része a Föld atmoszféráján keresztül jut át. Ennek az energiának 
egy részét a földfelszín felveszi, más részét visszasugározza. A visszasugárzott energia egy 
részét az atmoszféra nyeli el.  

Ennek következtében a felszín átlagos hőmérséklete magasabb, mintha nem lenne a 
Földnek atmoszférája. A földi atmoszférának ugyanolyan hatása van, mint egy üvegháznak, 
innen származik maga a kifejezés is.  
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Az üvegházhatás a 20. században valószínűleg felerősödött. Tény, hogy a földi légkör 
átlaghőmérséklete emelkedett. Az újságokban és a folyóiratokban a 20. századi 
hőmérsékletnövekedés fő okaként a megnövekedett széndioxid kibocsátást okolják.  

Andrét érdekelni kezdi a föld légkörének átlaghőmérséklete és a földi széndioxid 
kibocsátás közötti összefüggés. Egy könyvtárban két grafikont talál a témáról. André úgy látja a 
két ábrából, hogy a föld légkörének átlaghőmérséklet emelkedése biztosan a széndioxid 
kibocsátás növekedésére vezethető vissza. 

 

A. kérdés 
 

André arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a Föld légkörének átlaghőmérséklet emelkedése 
a széndioxid kibocsátás növekedésének következménye. De Janinának az a véleménye, hogy ez 
a következtetés elhamarkodott. Azt mondja: mielőtt ezt feltételezed, biztosnak kell benne lenned, 
hogy egyéb üvegházhatást befolyásoló tényezők konstansak. 

Nevezz meg egy tényezőt, melyre Janina gondol 

…………………………………………………………………………………….. 

B. kérdés  
 
Janine, egy másik diák nem ért egyet André végkövetkeztetésével. Összeveti a két 

grafikont és azt mondja, hogy bizonyos szakaszok nem igazolják André végkövetkeztetését. 

Adj meg a grafikonon egy szakaszt, mely nem támasztja alá André végkövetkeztetését. 
Magyarázd meg a választ! 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Megoldások:  

A kérdés: a napsugarak beesési szöge; a Föld tengelyferdesége, a talaj visszaverő 
képessége; stb… 
 

B kérdés:1890 és 1930 között, 1910-ben még csökkent is a Föld átlaghőmérséklete 
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44. ábra Széndioxid kibocsátás (milliárd tonna/év) (melléklet) 

 

 

 

 

 

45. ábra A földi átlaghőmérséklet emelkedése (ºC) (melléklet) 

 

 

  



177 
 

Melléklet 3 

 

A képesség-, készségfejlesztési sajátosságok kiemelése  

 

3.1. PISA természettudományi kompetencia szerint 
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3.2. PISA szövegértés szerint 
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3.3. Hazai kompetencia-mérés / Szövegértés 
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3.4. Hazai kompetencia-mérés / Matematika 

 
 

 

 

 

 

3.5. Földrajzi képesség-, készségfejlesztési lehetőségek feladatokon keresztül 
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Melléklet 4 
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