
Az 1990-es évek óta közoktatásunk
jelentõs változáson ment keresz-
tül. Ezt az egyes tantárgyak szint-

jén leginkább a tantervi elõírások válto-
zása, a NAT, a kerettanterv, a helyi tan-
tervek bevezetése, valamint erre épülve,
a korábbiakhoz képest szintén újdon-
ságként, a tanárok választási lehetõségét
meghozó tankönyvpiac megjelenése je-
lenti. Napjaink új kihívása a kétszintû
érettségi bevezetésével a kimeneti vál-
tozásra való felkészülés is. 

Mindezen változásokon Európa számos
országában keresztülment a közoktatás.
Jelentõs oktatási reform zajlott például a
hetvenes években a volt Nyugat-Németor-
szág területén is. (Schmidt-Wulfen, 1999)
Ezen reformok azonban nem álltak meg a
tantervi reformoknál, hanem felismerve a
társadalmi változások keltette szükségsze-
rûséget, a tanítás módszereiben bekövet-
kezõ váltást is célul tûzték ki. Ennek ered-
ményeként az úgynevezett „cselekvésori-
entált földrajzoktatás” („Handlungsorien-
tiert Unterricht”) bevezetésével, ennek
megfelelõ „új” vagy felelevenített „régi”
módszerek preferálásával nagyobb hang-
súlyt kapott a képesség-, készségfejlesztés
a földrajzórákon. (Niemz, 1989)

Ezen módszertani váltásnak vagy ár-
nyaltabban fogalmazva módszertani gya-
korlatunk színesebbé tételének nálunk is
számos indítékára lelhetünk. Munkámban
részint ezen indítékokra szeretném felhív-
ni a figyelmet a teljesség igénye nélkül, ré-
szint pedig néhány olyan módszert villan-
tanék fel, melyekkel a cselekvésorientált,

készségfejlesztõ földrajzoktatás megvaló-
sítható, s módszertani palettánk színeseb-
bé tehetõ.

Megváltozott gyerekek, megváltozott
családok

Amikor a jelen s a jövõ földrajzoktatá-
sáról gondolkodunk, elkerülhetetlen annak
figyelembe vétele, hogy a jelen generáció
mennyiben más körülmények között nõ
fel, mint a hatvanas-hetvenes években fel-
nõtt, tanult nemzedék. Az órán alkalmazott
munkaformák és módszerek megválasztá-
sakor mire kell tekintettel lennünk? Az
utóbbi évtizedekben jelentõsen megvál-
toztak a családok: nõtt az egy gyermeket
nevelõ családok száma, a válások számá-
nak növekedése miatt a gyermeküket
egyedül nevelõk aránya, s nõtt az úgyne-
vezett „patchwork” családok (több szülõ,
új apuka, anyuka, testvér belépése) száma
is. Megnõttek a szülõk elvárásai mind
gyermekeikkel, mind az iskolákkal szem-
ben: megjelentek a „határidõ naplós” gye-
rekek, akik délutáni elfoglaltságainak so-
rát csak a szülõk taxi tevékenységének kö-
szönhetõen teljesíthetik. Megnõtt a „fejlõ-
dési olló” a különbözõ szociális hátterû
gyerekek között: akiknek szülei a megfele-
lõ hátteret (nyelvórák, otthoni számítógép,
internetkapcsolat stb.) nem tudják biztosí-
tani, azok hátrányba kerülnek. A tanulók
esélyegyenlõsége ennek figyelembe vétele
nélkül sérülhet! A gyerekek életében meg-
nõtt az audiovizuális média szerepe. Egyre
kevesebbet törõdnek személyes kapcsola-
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„Jövõorientált, idõtálló”
földrajzoktatás 

A módszertani váltás szükségességérõl, lehetõségeirõl

Földrajz óráinkon a frontális osztálymunka keretei közt zajló 
verbális közlés és a tanulók részéről a passzív befogadás dominál, a
közvetlen tapasztalat, a látás (vizualizáció), a hallás és a tapintás

csak elhanyagolhatóan kis szerepet játszik az iskolai tudás 
elsajátításában. 



taikkal, játszanak társaikkal. A televízió,
kellõ odafigyelés hiányában kizárólagos
információforrássá növi ki magát. Az úgy-
nevezett „média generáció” a rázúduló
nagy mennyiségû információ befogadója-
ként egy egészen speciális koncentrá-
cióstratégiát fejlesztett ki (Schmidt-
Wulfen, 1999): csak benyomásokat rögzí-
tenek, felületes, rövid idejû koncentrálásra
képesek. Oktatásunk során azonban sokat
tehetnénk ennek a folyamatnak a fékezésé-
re a munkáltató, sok önálló feladatot adó,
az önálló gondolatoknak idõt és teret enge-
dõ módszerek alkalmazásával. Változtak a
szülõk nevelési szokásai is: liberalizáló-
dott az otthoni légkör, több szabadság, ke-
vesebb szigor, s mindezzel együtt több
szülõi bizonytalanság a jellemzõ. S mind-
ezen túl változtak egy érettségizett felnõt-
tel szembeni társadalmi elvárások is: krea-
tivitás, flexibilitás, kezdeményezõkészség
központi értékekké nõtték ki magukat.

Ismeretek átadása, ismeretszerzési
sajátosságok a leszûkült idõkeretek 

között

A magyar természettudomány-tanítás –
így a földrajztanítás – egyik legnagyobb
ellentmondása a tanulók kiemelkedõ el-
méleti tudása és annak gyakorlati alkal-
mazhatósága, hétköznapi helyzetekben
való felhasználhatósága között húzódik.
(Csapó, 1998) A nemzetközi IEA-felmé-
rések (International Association for the
Evaluation of Educational Achievment)
(Báthory, 1992) alapján az tapasztalható,
hogy míg korábban diákjaink az élme-
zõnyben végeztek a természettudomá-
nyok terén, addig az utolsó felmérés sze-
rint már kezdenek kicsit hátrébb csúszni a
sorban. Minek köszönhetõ ez? A nemzet-

közi gyakorlatban egyre inkább a gyakor-
lati ismeretek oktatását, s így azok felmé-
rését helyezik elõtérbe. Így például a nem-
zetközi érettségi földrajzból (is) a kritikus
gondolkodást, a kreativitást, a gyakorlati
hasznosíthatóságot tartja fontosnak. A ná-
lunk is bevezetésre kerülõ kétszintû érett-
ségi emelt szintjén szintén megjelennek
ezen értékek a tudáselemek mind több
gyakorlati vonatkozását emel majd ki. Az
emelt szintû érettségi vizsga célja annak
megállapítása, hogy a diák „képes-e felis-
merni az ismeretanyag belsõ összefüggé-
seit”, „jártas-e földrajzi (...) információk
feldolgozásában, értelmezésében; képes-e
azokból következtetések levonására, ösz-
szefüggések és törvényszerûségek megál-
lapítására”, „rendelkezik-e (…) problé-
mák felismerésének és megoldásának ké-
pességével” stb. (Ütõné, 2001.) Ezen ké-
pességek kialakítása csak módszertani
váltással, a problémamegoldó képesség
fejlesztését, az önálló gondolkodás kiala-
kítását elõtérbe helyezõ, idõigényes mód-
szerek alkalmazásával érhetõ el. A helyzet
megváltozatását még csak sürgõsebbé te-
szi ezen kétszintû érettségi gyors beveze-
tése, hiszen a tanulókat ezen feladat típu-
sok sikeres megoldására fel kell készíteni,
ilyen feladattípusokkal az oktatás során
találkozniuk kell! Ezen újszeru feladatok
remélhetoen maguk után vonják módszer-
tani kultúránk színesedését is.

A mai földrajzoktatásunkat módszertani
egyhangúság jellemzi. Ismeretátadási gya-
korlatunk nagyban hasonlít azon német
felmérés (Schmidtke, 1994) eredményei-
hez, mely során tantárgyaktól függetlenül
vizsgálták az iskolai ismeretátadás gya-
korlatát. (1. táblázat) Földrajz óráinkon a
frontális osztálymunka keretei közt zajló
verbális közlés és a tanulók részérõl a pas-
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1. táblázat. Ellentmondás az ismeretszerzési sajátosságok és az iskolai ismeretátadás gyakorlata között



szív befogadás dominál, a közvetlen ta-
pasztalat, a látás (vizualizáció), a hallás és
a tapintás csak elhanyagolhatóan kis szere-
pet játszik az iskolai tudás elsajátításában.
Ezzel ellentétes az érzékszerveink megis-
merési folyamatban betöltött szerepe,
amelyet az 1. táblázat szemléltet.

Szemléletváltásra van tehát szükség. „A
leszûkült idõkereteket figyelembe véve a
földrajztanítás csak akkor lehet sikeres és
eredményes, ha másként, más szemlélet-
mód alapján és más módszerek elõtérbe
helyezésével valósul meg, mint a korábbi
idõszakban.” (Ütõné, 2000) Ezen megálla-
pítás további nehézségre hívja fel a figyel-
met: ellentmondás feszül a lecsökkent óra-
szám s a között a tény között, hogy a haté-
kony, tartós ismeretelsajátítást, tartós em-
léknyomot eredményezõ módszerek a leg-
inkább idõigényesek. (1. ábra)

1. ábra. A tartós ismeretelsajátítás feltétele a 
személyes tapasztalat

Megtanult ismeretek a gyakorlati 
alkalmazhatóság tükrében

Egy 1998-ban végzett felmérés eredmé-
nye szerint, amely mintegy 900 tanuló
megkérdezésén alapul, arra a felszólításra,
hogy „Osztályozd ötfokozatú skálán,
mennyire tartod fontosnak a földrajz tár-
gyat!”, 3,9-es átlagértéket kapott tantár-
gyunk (+/- 0,2). (Ütõné, 1999) A diákság
tehát fontosnak tartja a földrajzi ismerete-
ket. Gondolkodjunk el azonban azon is,
hogy az átadott tudáselemek, más – hét-

köznapi, iskolán kívüli környezetben, kap-
csolatrendszerben alkalmazhatók-e? S ha
nem, elegendõ idõt fordítunk-e arra a tan-
órán, hogy a tanulók figyelmét erre példák
sokaságán keresztül felhívjuk? A korábbi
természettudományos (elsõsorban kémia,
biológia tantárgyakra vonatkozó) felméré-
sek adatai szerint nincs átjárás az elméleti,
iskolai tudás és a gyakorlati, hétköznapi
tudás közt. (Nanszákné, 1998) Fejleszteni
kell tehát a gondolkodási képességeket,
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az elméle-
ti ismereteket és a gyakorlati tudást össze-
kapcsoló feladatokra, gyakorlatokra. 

Arra vonatkozóan is készült felmérés,
mennyire tudják „lefordítani” a tanulók a
földrajzórákon szerzett tudásukat a hétköz-
napokra, a földrajz órán elsajátított tudásele-
meket hogyan tudják alkalmazni a hétköz-
napi kérdésekkel, gyakorlati problémákkal
összefüggésben. Felismeri-e a tanuló, hogy
a téli ablaküvegen a lehelet páratartalmának
kicsapódása az ,Idõjárási és éghajlati ele-
mek: a nedvességtartalom és a csapadék’ cí-
mû leckében (Nemerkényi és Sárfalvi, 2002)
tanultakkal megmagyarázható? Cél volt to-
vábbá annak felmérése, hogy melyek azok a
területek, ahol a transzfer létrejön a gyakor-
lat és az elméleti tudás közt.

A felmérés az ország különbözõ városa-
iban, köztük kisvárosokban és megyeszék-
helyeken 1999 tavaszán készült. (Vince,
2000) 129 értékelhetõ kérdõív készült el,
melyet 13–16 év közötti diákok töltöttek
ki, akik általános iskolában, négy-, hat-, il-
letve nyolcosztályos gimnáziumban tanul-
tak. A tanulók nem készültek fel elõre a fel-
adatra. A kérdõíveket névtelenül kellett ki-
tölteni. A kérdések alkalmazhatóságának
ellenõrzése céljából egy kontrollcsoportot
alakítottak ki, mely csoport tagjai IV. éves
földrajz tanár szakos egyetemisták voltak. 

A kérdõív 25 nyitott kérdésbõl áll, ame-
lyekre a diákoknak rövid tudományos ma-
gyarázatot kellett adniuk. A kérdéseket
úgy fogalmazták meg, hogy a hétközna-
pokban, a mindennapi környezetünkben is
elõforduló jelenségekre irányuljanak s a
megválaszolásukhoz szükséges tudásele-
mek (item) szerepeljenek a tananyagban.
Példák a felmérésben szereplõ kérdésekre:
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amit hallok könnyen
elfelejtem...

amit kipróbálok
mindig tudni
fogom...



– Miért párásodnak be télen az ablakok?
– Miért ajánlatos nyáron és a magas-

hegységekben is napszemüveget viselni?
– Mi okozza, hogy elõbb látjuk a vil-

lámlást és csak utána halljuk a mennydör-
gést?

– Miért függõleges falú a Grand Ca-
nyon?

– Mikor melegebb az éjszaka: ha felhõs,
vagy ha tiszta az ég? Válaszodat indokold!

– Északi vagy déli lejtõre telepítenél
szõlõt Magyarországon? Miért?

– Magashegységekben a leves hama-
rabb megfõ, mint lent a hegy lábánál. Mi
lehet ennek az oka?

A vizsgálatban legjobban (56,2 száza-
lék) a nyolcosztályos gimnáziumban tanu-
lók teljesítettek, a legrosszabbul pedig kö-
zel hasonlóan a négy-, illetve a hatosztá-
lyos gimnáziumba járók (37,4 és 37,6 szá-
zalék). Az általános iskola hetedik osztá-
lyát végzõk e két eredmény között vannak
(47,7 százalék). Megállapítható továbbá,
hogy a tanulók csak a kérdések felére tud-
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2. ábra. Földrajz órán szerzett ismeretek alkalmazása

3. ábra. Radoszavljevity felejtési görbéje



tak helyes választ adni, ami bizonyítja:
nem tudják helyesen alkalmazni a megta-
nult ismereteket a gyakorlatban. A gimná-
zium a gyakorlatiasabb ismeretek megszer-
zésében, annak hétköznapi környezetben
történõ alkalmazásában (a felmérés sze-
rint) nem egyértelmûen nyújt továbblépést
az általános iskolához képest. (2. ábra)

Ismeretek tartóssága

„A tudás nem tartósabb, mint a hal.”
(Alfred North Whitehead, 

filozófus, 1861–1947)

Az egyes tanulók felejtésének sebessé-
ge, az ismereteik tartóssága különbözõ-
képpen alakul. Egy általános képet mutat
errõl Radoszavljevity felejtési görbéje. (3.
ábra) (Fehér, 1987) Ezen látható, hogy
8–9 hét múlva a diák már csak a korábban
elsajátított ismeret mindössze 15 százalé-
kára emlékszik vissza.

A tanultak felejtését azonban számos té-
nyezõ befolyásolja: 

– a kezdeti emléknyom erõssége (az is-
meretek logikus, érthetõ átadása, megérté-
se, az elsõdleges rögzítés megléte stb.);

– emléknyom kioltását befolyásoló té-
nyezõk (leginkább az adott személyhez
kötõdõ adottságok, mint érdeklõdés, moti-
váltság, tehetség stb.);

– az emléknyom felelevenítése, ismétlése.
A tartós ismeretek arányát növeli a vizu-

alizáció nagyobb aránya, a folyamatos is-
métlés, de további lehetõséget jelent meg-
felelõ, a tanulói aktivitásra jobban épülõ,
magasabb motivációs szintû módszerek
alkalmazása, a korábbi és az új ismeretek
közti belsõ és külsõ koncentráció megte-
remtése is. Természetesen ezeknek a mód-
szereknek az alkalmazása a tanároktól is
több energiát és felkészülési idõt követel,
viszont ez azzal az eredménnyel kecsegtet,
hogy a diákok könnyebben eligazodnak
majd az õket körülvevõ világban.

Mai módszertani gyakorlatunk

Felmerül a kérdés, hogy ezen a társada-
lom, a család, az egyén és az iskola szint-
jén is megfigyelhetõ változásokra hogyan

reagál oktatási gyakorlatunk. Egy 1998-
ban középiskolai földrajztanárok körében
készült felmérés alapján (Dömötör, 1998)
képet alkothattunk a középiskolai földrajz
tanárok módszertani gyakorlatáról, szem-
léltetési szokásairól.

Az ország területén egyenletesen elhe-
lyezkedõ városok középiskoláiba eljutta-
tott kérdõívek többek között az alábbi kér-
déscsoportokra kerestek választ:

– Általános kérdések az adott iskoláról
(iskolatípus) és a tanárról névtelenül (ne-
me, hány éve tanít, milyen tankönyvet
használ stb.).

– Milyen sûrûn szemlélteti a tanultakat
iskolán kívül?

– Hogyan oldja fel a tananyag mennyi-
sége és a rendelkezésre álló idõ közti fe-
szültséget?

– Milyen gyakran alkalmazza az alábbi
módszereket: elõadás, magyarázat, beszél-
getés, csoportmunka, projekt munka, önál-
ló ismeret feldolgozás, kísérletezés, tanu-
lói kiselõadás, egyéb?

– Milyen sûrûn ad és milyen típusú házi
feladatot?

– Milyen sûrûn használja a felsorolt ok-
tatási eszközöket?

– Az ellenõrzés egyes módszerei milyen
sûrûn fordulnak elõ az Ön gyakorlatában?

– Az utóbbi öt évben tanítványai közül
hányan érettségiztek, illetve felvételiztek
földrajzból?

A válaszok segítségével számos érdekes
tapasztalathoz juthatunk a 20. század végi
földrajztanítás feszítõ problémáiról és ál-
lapotáról. A válaszokat kiértékelve kide-
rül, hogy a válaszadó földrajz tanárok
mindegyike szenved a tananyagbõség és a
szûk idõkeretek által okozott feszültségtõl.
Ennek feloldására számos próbálkozást is-
mertettek. A válaszadók fele mondta, hogy
kevesebb leckét tárgyal az órán, de azt ala-
posabban. 18 százalékuk más órák igény-
bevételével, esetleg pótórák beiktatásával
igyekszik befejezni az anyagot. Volt olyan,
aki kevesebbet ismétel vagy éppen a felel-
tetésre szánt idõ csökkentésével próbál
eredményt elérni. A szûk idõkeret ellenére
azonban szinte kivétel nélkül (90 százalék)
megjelöltek a válaszadók olyan tématerü-
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leteket, amelyek a tankönyv és a tanterv
által megfogalmazott törzsanyaghoz ké-
pest plusz, érdekfeszítõ, aktuális ismerete-
ket hordoznak.

A leggyakrabban használt oktatási esz-
közök tekintetében az alábbi eredmény
született. (2. táblázat)

A 2. táblázatból kiderül, hogy a tanesz-
közök használatában napjainkban is a
tankönyv, atlasz és a falitérkép dominál.
Sajnálatos tény, hogy az újonnan megje-
lenõ oktatási eszközök, mint a mûholdfel-
vételek és a számítógép nem váltak az
utóbbi években sem nagyobb arányban
alkalmazottá. A tárgyban rejlõ egyik fon-
tos lehetõséget, az aktualitást azonban a
válaszadók döntõ többsége kiaknázza,
amit a sajtótermékek használatának nagy
száma mutat.

A különbözõ oktatási módszerek tekin-
tetében jellemzõ (3. táblázat), hogy az ala-
csony motivációs szintû, de ugyanakkor

kis idõigényû, úgynevezett frontális mód-
szerek a leginkább alkalmazottak. Ennek
oka a tanítandó tananyag mennyisége és a
rendelkezésre álló idõ között feszülõ el-
lentmondásban keresendõ. A nagy motivá-
ciós szintû, idõigényes, de ugyanakkor ha-
tékonyabb, az ismeretelsajátításon túl
készségfejlesztésre is alkalmas módszerek
használata rendkívül csekély. 

Hogyan válhatnak módszertani 
szokásaink színesebbé és a földrajz 

oktatás intenzívebbé?

A Nemzeti alaptanterv pozitív vonása,
hogy „képességfejlesztõ tanterv”. (Makádi,
1999) A tanterv magában hordozza a
lehetõséget azon módszerek elterjedésére,
melyek a világban való eligazodáshoz
szükséges képességeket fejlesztik. A tan-
tervváltáson átesett országok többségében a
tantervi reformot arra épülõ módszertani re-
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form, váltás is kísérte. Felismerték, hogy a
megváltozott mennyiségû és szemléletû
tananyagot nem lehet ugyanazokkal a mód-
szerekkel dolgozva átadni. Az 1970-es
években zajló németországi oktatási reform
az alábbi módszerek preferálását írta elõ a
megváltozott tartalmi keretek mellé: kísér-
letek, projekt módszer, szerepjátékok, „Ar-
beit vor Ort” (tanítás a „helyszínen”, isko-
lán kívül). Az azóta eltelt idõ a számítás-
technikai eszközök iskolai megjelenését  és
elterjedését hozta, ami további, ezen eszkö-
zök használatán alapuló módszerek, mint az
oktatóprogramok, szimulációs játékok
(SimCity, SimWorld stb.), e-learning alkal-
mazási lehetõségét teszi elérhetõvé. 

Makádi (1999) a tevékenységek három
fõ csoportját különíti el, melyekre legin-
kább szükségünk van ahhoz, hogy kör-
nyezõ világunkban eligazodjunk: elsõd-
leges információhordozók használata
(mérés, szövegértés, képértelmezés, tájé-
kozódás térben), másodlagos informá-
cióhordozók használata (számítás, diag-
ram és keresztmetszet-elemzés, statiszti-
kai adatok elemzése, lexikonok használa-
ta, tájékozódás térképen), valamint kom-
munikációs, gondolkodási, gyakorlati és
társadalmi képességek felhasználása
(adatértelmezés, probléma felismerés és
megoldás, ítéletalkotás, törvényszerûség-
felismerés, közös tevékenység, csoport-
munka, stb.) Az alábbiakban a fentiek kö-
zül két, leginkább a harmadik csoportba
tartozó képességek kialakítására alkal-
mas, ritkán alkalmazott módszer rövid is-
mertetését adom meg, néhány olyan gya-
korlati példával, melyet a földrajz óra ke-
retei között vagy az iskolán kívüli oktatá-
si gyakorlatban is alkalmazhatunk.

A projekt-módszer
A módszer lényege nem a plusz ismere-

tek átadása (bár ettõl nem zárkózik el, sõt
speciális ismereteket közöl a cél érdeké-
ben), hanem az, hogy ha a diákok egy
megoldandó problémával, konfliktushely-
zettel kerülnek szembe, megtanulják dön-
téseikhez megfelelõ módon felhasználni
ismereteiket, társaik segítségét és a rendel-
kezésre álló információforrásokat, médiá-

kat, megfelelõ segédeszközöket. (Bastian
és Gudjons, 1987)

Az Egyesült Államokban a 20. század
elején dolgozták ki a projekt-módszer me-
todikai alapjait. John Dewey és különös-
képpen William Heard Kilkpatrick tett so-
kat a tanulók érdeklõdését elõtérbe állító
oktatási technika megteremtésért. Az új
módszer legfontosabb elemeit 1923-ban
írták le (Handel és Müller, 1988):

– a tanulók önállóan dolgozzák ki mun-
katervüket;

– az oktatással kapcsolatban kifejthetik
bírálataikat;

– célul tûzték ki a tanárdominancia
csökkentését, a tantárgyak közötti hézago-
kat áthidaló oktatás megteremtését;

– az ismeretek felülvizsgálata a gyakor-
latban történik;

– az iskolai és az iskolán kívüli oktatás el-
különülésének a megszüntetése szükséges;

– teljesítmény-orientált oktatás;
– interdiszciplinaritás.
A projekt-módszer Európában a húszas-

harmincas években terjedt el, s a II. világ-
háború után a modern iskolarendszer ki-
alakulásával jelentõs helyet kapott az okta-
tásban. Ezek a folyamatok fõleg Svédor-
szágban, Angliában és Németországban
voltak megfigyelhetõek. 

A projektet Kilkpatrick a következõkép-
pen írta körül: „tervszerû cselekedet szoci-
ális környezetben”. E megfogalmazás alatt
egyszerre érthetünk egyéni és csoportos
feladatot. A legfontosabb azonban a terv
léte, a tudatos cselekvés, aminek segítsé-
gével a tanulók aktív részesei lesznek az
oktatásnak. A projekt keretén belül a tanu-
lónak ugyanis önálló tanulási tervet kell
készítenie, amelynek a következményeiért
a felelõsséget is vállalnia kell. Ezek a szi-
tuációk megtanítják a helyes ítéletre, ter-
veibõl mi realizálható, mi felesleges, vagy
káros. E képességnek az elsajátítása a fõ
cél, hiszen segítségével a felnõttkor prob-
lémáira önállóan tud majd megoldási stra-
tégiákat kidolgozni. Kilkpatrick hangsú-
lyozza, hogy a diákok nagymérvû szabad-
sága ellenére a tanár a felelõs az eredmé-
nyekért. A módszer alkalmazásának céljai:
kreatív gondolkodásra, önálló véleményal-
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kotásra, saját értékrend kialakítására, kép-
viseletére, felmerülõ kérdések vállalására
és megfogalmazására nevelés, valamint
társadalmi problémákra való érzékenység
kialakítása.

Két példa az iskolai, esetleg órai keretek
között megvalósítható projekt témákra:

a. A településeteken mérjétek fel a lakosok vá-
sárlási szokásait a környezetbarát csomagolású
áruk vásárlását illetõen. Készítsetek további 
vizsgálatot, hogy ezen csomagoló anyagoknak
mi a további sorsa, milyen arányban kerülnek a
szelektív hulladékgyûjtési körforgásba, vagy
keverednek a nem újrahasznosítható hulladék-
kal. Tapasztalataitokat jelenítsétek meg válto-
zatos formában (fotoillusztráció, grafikonok,
adatsorok stb.), és készítsetek eredményeitek-
bõl tablót, vagy rövid összefoglaló cikket a he-
lyi városi lapba. 

b. Készítsétek el településetek zajtérképét. Ha-
tározzátok meg a fõ zajforrásokat, forgalom
számlálási adatok segítségével határoljátok le a
közlekedésbõl eredõen zajos területeket. Jele-
nítsétek meg ezt térképen. Ismerkedjetek meg
a hatályos zajvédelmi törvényekkel. Vizsgáljá-
tok zajosság szempontjából a település pihenõ
területeit, parkjait. Kategorizáljátok azokat.
Tájékozódjatok, milyen zajvédelmi lehetõsé-
gek léteznek a jelenlegi állapotok javítására.
Tegyetek javaslatokat! Tapasztalataitokat jele-
nítsétek meg fotókkal, adatokkal, grafikonok-
kal és térképen. Készítsetek belõle tablót vagy
a helyi sajtóban cikket! (Voigt, 1980)

Szerepjáték
A szerepjáték cselekvésközpontú okta-

tási módszer, célja, hogy szimulált konf-
liktushelyzeteken keresztül a résztvevõk
megismerhessék a társadalmi, politikai
struktúrák mûködését, összetételét. A játék
során a politika, a gazdaság világa, kör-
nyezeti, ökológiai, népesedési-, etikai
problémák egy modellen keresztül ismer-
hetõek meg. Különbözõ érdekcsoportok
találkoznak itt és közösen kell megoldani-
uk a szimulált konfliktusokat.

A szerepjátékban egy fiktív, de lehetõ-
leg valóságközeli helyzetben kell egy
adott konfliktust megoldani. A diákok egy
szerepeket meghatározó modellben való
játék által ismereteket és készségeket sajá-
títanak el és alkalmazzák addigi tudásukat.
Ez a feladat nem csak tárgyi tudást köve-
tel, hanem annak aktív alkalmazását is. A

tudás átadása kognitív, instrumentális és
affektív módon történik.

A csoportos munka során fejlõdik a
konfliktuskezelés készsége. A csoportmun-
ka (team) a szolidaritás begyakorlásának
az eszköze. A játék során valóságos szitu-
ációkat egy modell segítségével jeleníte-
nek meg, melynek során a problémahely-
zetet kiélezik és hangsúlyozottabban ki-
emelik. Alkalmazásakor a hangsúly nem az
új tananyag elsajátításán van, hanem a tu-
dás felhasználásának elõsegítésén. A szi-
muláció tehát a játékosokat tárgyi tudásuk-
ban, emberileg és szervezési készségek te-
kintetében is igénybe veszi. E teljes tanulás
által a résztvevõk általánosan fejlõdnek. 

A kiindulópont egy érdekellentét, ame-
lyet a résztvevõknek meg kell oldaniuk. A
valóság egyszerûsített változatában 5–15
szerepcsoport (3–6 játékossal) vitatkozik
egymással. A 3–6 fõs szerepcsoportok
egy-egy szereplõt képviselnek. Ezeknek a
szereplõknek kell azután felvenni egymás-
sal a kapcsolatot. A játék sikerességének
elengedhetetlen feltétele a megfelelõen ol-
dott viszony a vezetõk és a játékosok kö-
zött. Az iskolai keretek között leggyakrab-
ban alkalmazott fajtája a szóbeli szerepjá-
ték vagy „konferencia módszer”.

A különbözõ csoportokba a diákok szaba-
don jelentkeznek. A népszerû szerepekben
természetesen többen szeretnének játszani,
így ide többen jelentkeznek, mint ezek lét-
száma. A diákoknak rövid idõ (1–2 perc)
alatt kell eldönteniük, hogy kik maradnak a
kívánt szerepben. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a szerepek elosztásakor az osztá-
lyon belüli hierarchia érvényesül. Ez is elõ-
segíti a valóságszerûséget, hiszen a társadal-
mi életben is az ambiciózusabb emberek ke-
rülnek a vezetõ posztokra, míg a szerényeb-
beknek a beosztottak szerepe jut. (Erre a je-
lenségre célszerû kitérni a kiértékeléskor.)

A szerepjáték alkalmat ad a diáknak ar-
ra, hogy valaki másnak a bõrébe bújva, az
illetõ helyzetébe beleképzelje magát, né-
zõpontot válthasson, hogy rájöhessen,
nem mindig az a teljes igazság, amit eddig
a témáról hallott, s megértse, hogy nem
olyan egyszerû az adott helyzetet megvál-
toztatni, mint amilyennek látszik.
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Tekintsünk át részletesebben egy példát
a szerepjátékra (Divéki, 1997), mely az
esõerdõirtás okainak komplex bemutatását
célozza:

Az osztály tanulóiból 9 csoportot kell alkotni,
melyek érdek csoportokat szimbolizálnak. Kö-
zülük 5 az õserdõirtás mellett van, 4-nek szo-
ros érdeke fûzõdik az erdõhöz, de nincs szük-
sége fára. Az érdek csoportok az alábbiak:
„Hamburgerhús Rt.”, Erdõõrség, Állami Bete-
lepülési Bizottság, „Kopano” törzs, Medico
Ltd., Nemzeti Fakitermelési Társaság, „Betele-
pítettek”, „Folyami Vízgyûjtõterületi Tanács”,
„Szuperhatalmi Védelmi Minisztérium”. A
fenti érdekcsoportok mindegyikérõl informáci-
ós kártyát kapnak az adott csoport tagjai. Ezen
információs kártya a Medico Ltd. és az Állami
Betelepítési Bizottság esetében például az
alábbiakat tartalmazza:

Medico Ltd.
„Egy Londonban székelõ, húsz országot beháló-
zó nemzetközi cég leányvállalata vagytok. Cé-
getek a sebészetben használatos gyógyszerekre
specializálódott, melyek közül soknak az alap-
anyagát az esõerdõben található növényekbõl
lehet biztosítani. Egy ilyen gyökérbõl nyert ki-
vonat például a curare, amit a helyi törzsek nyíl-
méregként használtak, ma az idegrendszer béní-
tására szolgáló gyógyszerek fontos alapanyaga.
Egy másik növény (rauwolfia) alkotóeleme az
ajmalin, amit a szívritmus szabályozásban hasz-
nálnak. További növények felkutatására kutató
csoportot létesítettetek, melyben több ezer ke-
véssé ismert virágfaj felhasználási lehetõségeit
kutatjátok. A kutatócsoport meggyõzõdése,
hogy ezek közül több is hatásos lehet országok
uralkodó betegségeinek gyógyításában. A kuta-
tócsoportot tehát közelrõl érinti az erdõ fokozó-
dó pusztulása, ami eddig még ismeretlen nö-
vényfajok eltûnéséhez vezethet. Anyavállalato-
tok anyagi hátteret biztosít arra, hogy kampányt
folytassatok az erdõ fokozódó pusztítása ellen.”

Állami Betelepülési Bizottság
„Ti vagytok a felelõsek az erdõbe való betele-
pítési program végrehajtásáért. A nagyvárosok
elviselhetetlenül zsúfolttá váltak az elmúlt
években, mivel a vidéki szegények ezrei száll-
tál meg õket munkalehetõség reményében. A
külterületek hírhedt bádogvárosokká váltak,
mely nyomornegyedek melegágyát képezik a
kolerának, vérhasnak és más fertõzõ betegsé-
geknek. Mindennapos az erõszak és a kábító-
szerfüggés. Mivel az itt lakók egyre növekvõ
számban törekednek a belsõbb kerületek felé,
az üzleti és kereskedelmi városnegyedek felõl 
egyre nagyobb nyomás nehezedik a kormányra 
a probléma megoldása érdekében. Meggyõzõ-
désetek, hogy a betelepítési program humánus 
és nagyvonalú. A családok méretéhez igazodó 

elõgyártott lakásokat biztosít hálózati áram-
mal, folyóvízzel és csatornahálózattal. Minden
lakáshoz tartozik egy mûvelhetõ földterület. A
kereskedõket is igyekeztek az új településekre
vonzani, hogy a lakosságot ellássák a városban
megszokott termékekkel. Az erdõn keresztül
utat építetek az új települések és a fõváros kö-
zé. Csökken ezzel a városokra nehezedõ szoci-
ális nyomás, javul a városkép, amely már ron-
tani kezdte az ország gazdasági érdekeit.”

A „játék” menete: A játékvezetõ (tanár) néhány
információt ad a trópusi õserdõk pusztulásának
mértékérõl, térbeli elhelyezkedésérõl, követ-
kezményeirõl, majd bemutatja egymásnak a 9
csoportot. (10 perc)
Ezek után a csoportok felkészülési idõt kapnak
a kapott háttérinformációs kártyák elolvasására
és a csoporton belüli megbeszélésére. Cél az
erdõ pusztulásának megakadályozására szerve-
zett konferenciára készítendõ, szempontjaikat
bemutató beszéd elõkészítése. A csoportok tá-
jékozódhatnak egymás terveirõl, tárgyalhatnak
ill. szövetségre léphetnek egymással. (15 perc)
A játékvezetõ alakítja a tanácsadó szerepét, aki
azért jött, hogy a csoportok által elõterjeszteni
kívánt érveket meghallgassa. Összehívja az
összes csoportot és vezeti az ülést. (15 perc)

Kidolgozásra váró további ötletek (Pap, 1997): 
Egy falu határában autópálya épül. A falu veze-
tõi el akarják érni, hogy a településüket egy be-
kötõút kapcsolja a pálya pihenõhelyéhez. Ez az
érdeke annak a vállalkozónak is, aki a meg-
növekedett forgalomra számítva szállodát épí-
tett a leendõ pálya mellé. A lakosság egy része
és a környezetvédõk azonban nem fogadják el
ezeket az indokokat, hiszen a megnövekedõ
forgalom feldúlja környezetüket. Az építkezés
és a megnövekedett forgalom azonban fellen-
dítheti a falu gazdaságát, ez pedig a fiatalok
számára lényeges dolog.
Egy gyár magasan az európai szint feletti érték-
kel szennyezi a környezetet, ezért a nemzetközi
szerzõdések értelmében szûrõberendezésekkel
kellene ellátni. Ezt a megnövekedett költséget
azonban nem bírná el a vállalat és veszteségessé
válna. A vállalat vezetõi lobbizni akarnak a kor-
mánynál a döntés ellen, maguk mögött tudhat-
ják az üzem dolgozóinak a támogatását. A kör-
nyezetvédõk és a szennyezett vidék lakossága
azonban a szankciók betarttatása mellett van,
akár az üzem bezárásának az árán is

Összegzés

Ezen módszerek természetesen nem he-
lyettesítik a „hagyományos” frontális osz-
tálymunkában végzett ismeretátadást. Cé-
lunk legyen elsõ lépésben annyi, hogy ki-
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próbáljuk. Évente egy-egy alkalommal, a
módszerhez illeszkedõ téma esetében idõt
szánunk ezen módszerek valamelyikének.
Megízleljük motivációs erejét s hatását,
amely a fent vázolt célok tekintetében –  a
probléma-érzékenység kialakítása, krea-
tív- és önálló gondolkodás fejlesztése, vi-
takészség, vitakultúra kialakítása, megol-
dási stratégiák tervezésében- és végig vite-
lében való jártasság szerzése, valamint az
így átadott tudáselemek tartós ismeretként
rögzítése – vitathatatlan. 
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Szemle

A Földrajztanárok Egyletének
szerepvállalása a földrajzoktatásban

A gyakorló tanárok kétségbeesve lát-
ták, hogy a tanítás parttalanná vá-
lik, képesítésük nem erre az oktatá-

si formára szól. Sürgették egy egyesület
megalakulását, amely a tanárság és a szakma
védelmét, társadalmi presztízsét szolgálja.

A rendszerváltás után az oktatásban gyö-
keres változásokat terveztek, amelyek érin-
tették az iskolaszerkezetet, a tantárgyi fel-
osztást és az óraszámokat is. Mindezek a

földrajzoktatást láthatólag kedvezõtlenül
érintették, ugyanis a földrajz tantárgy
komplex tudástartalmát és készség-képes-
ségfejlesztõ voltát megkérdõjelezték. A
Nemzeti Alaptanterv (NAT) tervezetben a
földrajzot felosztották, mégpedig két új
tantárgyi blokkba, a természetismeretbe és
a társadalomismeretbe sorolták. Ebben a
válságos helyzetben, mint az már igen
gyakran elõfordult, a tantárgyban integrált


